Årsmelding 2019

Forord
Årsmelding, årsberetning og regnskap for 2019 er en del av rådmannens samlede rapportering til
kommunestyret. Regnskapet ble formelt avlagt 24. februar 2020 og viser økonomiske oversikter og
noter knyttet til driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balanseregnskapet. Årsmeldingen er ment
å gi ytterligere opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske resultat
og stilling, samt andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.

Årsrapporten består av årsberetningen som er den obligatoriske delen og er utarbeidet i.h.t. lov,
forskrift og god regnskapsskikk og inneholder de redegjørelser og opplysninger som det er krav om.
I tillegg redegjøres det for hver enkelt avdeling for
•
•
•
•

utvikling og utfordringer
avviksrapportering økonomi
sykefravær
enkelte KOSTRA tall

Årets årsmelding er både laget i PDF-versjon, samt en digital versjon på nettet på samme måte som
årsmelding 2018 budsjettdokumentene de siste årene.
Regnskapsresultat for 2019 viser at den kommunale aktiviteten dvs. den daglige driften i sum er noe
høyere enn de driftsrammer som kommunestyret har stilt til rådighet. Dette dekkes imidlertid inn av det
en må karaktisere som engangsinntekter, slik at kommunen også i 2019 leverer et samlet positivt
resultat. Det er innenfor de fleste enheter god økonomistyring og innsatsvilje fra alle ansatte i
organisasjonen. Innenfor de tildelte ressurser har hele organisasjonen bidratt i arbeidet med å skape
gode kommunale tjenester for kommunens innbyggere. Rådmannen vil takke alle ansatte for stor
innsats og stort engasjement.
Dette er det siste regnskapet som legges frem for "gamle" Steinkjer kommune. Fra 01.01.20 er
kommunen slått sammen med Verran kommune, men opprettholder navnet Steinkjer kommune.

Steinkjer, 20.04.20

Torunn Austheim
rådmann
Øystein Larsen
økonomisjef
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Økonomiske analyser
Regnskapsskjema 1A - driftsregnskapet

Kommunens regnskap for 2019 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 32,3 mill. kroner.
Frie disponible inntekter samlet viser en samlet merinntekt på 33,1 mill. kroner sammenlignet med
revidert budsjett. Det er en merinntekt knyttet til skatt og rammetilskudd sammenlignet med revidert
budsjett 2019 på til sammen 29,5 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er høyere inntekter på landsbasis
enn de tidlige anslagene fra staten, noe som gir en høyere inntekt også for Steinkjer kommune på disse
postene. Skatt på eiendom viser en merinntekt på 1,3 mill. kroner i hovedsak knyttet til nye objekter,
mens det er merinntekt på 2,2 mill kroner når det gjelder andre statstilskudd som dreier seg om
integreringstilskudd flyktninger.
Finansinntekter/-utgifter viser et samlet mindreforbruk lik 2,1 mill. kroner. Renteinntekter og utbytte
har en mindreinntekt lik 9,1 mill. kroner. Hovedårsaken til dette er at det i budsjett 2019 ble budsjettert
en inntekt fra Steinkjerbygg KF på denne posten. Dette er imidlertid en inntekt som regnskapsmessig er
vurdert som en refusjon fra foretak, og således regnskapsført under art 780 refusjon fra foretak. Denne
inntekten er ut fra dette en inntekt som i regnskapet er knyttet til skjema 1B. Korrigerer en for dette så
viser finansinntekter-/utgifter et mindreforbruk som skyldes økte ordinære renteinntekter, økt utbytte,
og betydelig reduserte renteutgifter som følge av lavere renteprosenter og sent låneopptak 2019
sammenlignet med budsjett..
Avsetninger og bruk av avsetninger er i tråd med budsjett. Det samme gjelder overføring til
investeringsregnskapet. Når det gjelder bruk/avsetning til bundne fond er dette ført under skjema 1B.
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Regnskapsskjema 1 B - driftsregnskapet fordelt på avdeling

Innenfor skjema 1B er det et samlet merforbruk lik 2,9 mill. kroner sammenlignet med regulert budsjett
2019.
Rådmannen har et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner. Avdelingens mindreforbruk skyldes i hovedsak
mindre utgifter til lønnsoppgjør enn budsjettert, delvis ubenyttet reserve tiltak flyktninger og økte
inntekter vertskommunetilskudd asylmottak.
Avdeling oppvekst har et overforbruk lik 2,4 mill kroner sammenlignet med revidert budsjett. Dette
skyldes i hovedsak merutgifter spesialundervisning og tilpasset opplæring i skoler og barnehager. Det er
i tillegg noen avvik mellom enheter i avdelingen som i stor grad er knyttet til vikarlønn, vakanser og
mindre inntekter.
Avdeling helse har et mindreforbruk på om lag 0,2 mill. kroner i forhold til revidert budsjett noe som
totalt sett må sies å være i balanse. Innenfor avdelingen er det imidlertid noen større avvik. Innenfor
avdelingens fellesområde er det et mindreforbruk i størrelsesorden 1 mill kroner som i stor grad er
knyttet til lavere utgifter for kommunen når det gjelder tjenester ved DMS i tillegg til høyere
statstilskudd ressurskrevende tjenester. Det er et mindreforbruk ved NAV-sosiale tjenester med 2,1 mill
kroner relatert til økonomisk sosialhjelp. Av dette beløpet utgjør 1 mill kroner en korrigering i forhold til
driftsåret 2018. Økonomisk sosialhjelp viste et betydelig overforbruk gjennom året, og det ble foretatt
en styrking av posten med om lag 6 mill kroner. Det reelle forbruket ble imidlertid noe mindre enn den
budsjettmessige justeringen. Legevakt og legetjenester har et overforbruk med 2,3 mill kroner knyttet til
legetjenestene og utgifter fastlege ordningen, mens barnevernstjenesten har et merforbruk med om lag
2,3 mill kroner knyttet til plasseringer utenfor hjemmet. Enhet rehabilitering og mestring og oppfølging
bidrar til at avdelingen på tross av relativt store negative avvik på et par av enhetene går i balanse.
Innsparingen på disse områdene er i all hovedsak knyttet til tidvis vakanser i stillinger, samt
langtidssykefravær med refusjon hvor det av ulike årsaker ikke er tatt inn vikar.
Avdeling samfunnsutvikling har et netto resultat tilnærmet et merforbruk lik 2,2 mill kroner
sammenlignet med revidert budsjett. Korrigert for utgifter/inntekter ført i 1 A har avdelingen et
merforbruk lik 3,6 mill. kroner. Var-området har et samlet merforbruk i størrelsesorden 3,8 mill kroner,
mens enhet veg, trafikk og park har et negativt avvik lik 1,2 mill kroner. Mindre utgifter innenfor noen av
de andre enhetene som eiendom, ernæring og landbruk reduserer imidlertid avdelingens totale avvik.
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Avdeling omsorg har et merforbruk i størrelsesorden 13,2 mill kroner innenfor område 1 B.
Hovedårsaken til dette er knyttet til økte utgifter innenfor hjemmetjenester og sykehjem. Dette
merforbruket kan oppsummeres med økte utgifter knyttet til ekstrahjelp og vikarutgifter knyttet til økt
pleietyngde og økt sykefravær i enheten. Det er likevel variasjoner mellom enhetene når det gjelder
avvik, spesielt innenfor variabel lønn. Dette er kommentert nærmere i avdelingens kommentarer i
årsmeldingen.
Avdeling kultur ble opprettet som ny avdeling i 2018. Regnskap 2019 viser et mindreforbruk lik 1,2 mill
kroner som i all hovedsak er knyttet til merinntekter ved kulturhuset.
Fellesområdet har et merforbruk/mindreinntekt i størrelsesorden 12,3 mill. kroner sammenlignet med
budsjett innenfor regnskapsskjema 1 B. Årsaken til dette er i hovedsak knyttet til overføring fra
Steinkjerbygg som er budsjettert innenfor 1 A (jfr kommentarer 1 A) og pensjon.

Regnskapsskjema 2 A - investeringsregnskapet

Kommunens investeringer i anleggsmidler beløp seg til 126,4 mill. kroner i 2019. Dette er 57,9 mill.
kroner lavere enn budsjett og skyldes forsinkelser og utsettelser av enkelte investeringer, noe som er
omtalt nærmere under oversikten 2B. Laver investeringsbehov gir et lavere bruk av lånemidler enn
budsjettert. Det er en vesentlig økning i mottatte avdrag på utlån og refusjoner, noe som har
sammenheng med ekstraordinære avdrag på utlån. Dette er midler som er avsatt på bundet fond, og
forklarer merutgiften under avsetninger Bruk av avsetninger er høyere enn budsjettert, noe som også er
knyttet til forvaltningslånene.
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Regnskapsskjema 2 B - investeringsregnskapet fordelt på avdeling

Hovedtyngden av investeringer ligger innenfor avdeling samfunnsutvikling og enhet utbygging.
Det er en relativt høy gjennomføringsgrad av prosjekter innenfor enheten i 2018, og hovedårsaken til et
mindre forbruk en budsjett er knyttet til gjenstående arbeid Rismelen aktivitetspark, samt planlagte
utsettelser av investeringer innenfor renovasjon
Avviket innenfor rådmannens område og stabstjenestene er i all hovedsak knyttet til utsettelser av ulike
IKT-prosjekter i påvente av utarbeidelse av ulike tiltaksplaner knyttet til kommunens
digitaliseringsprosjekt, DigInn og arbeidet med kommunesammenslåingen.
Avdeling oppvekst har et mindreforbruk i størrelsesorden 3 mill kroner som er knyttet til en planmessig
utsettelse av anskaffelse nytt skoleadministrativt fagsystem.
For de øvrige investeringsområdene er det kun mindre avvik.

Økonomiske nøkkeltall
Regnskapsresultat
Regnskapsresultat
i 1 000 kroner
Regnskapsresultat

2016

2017

2018

2019

-57 975

-46 544

-44 596

-32 261

Det regnskapsmessige mindreforbruket i kommunen har vært svært bra de siste 4 åra, selv om det er
noe lavere i 2019 enn de tre foregående årene.
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Utviklingstrekk innenfor driftsregnskapet 2016 - 2019
Driftsinntekter
Inntektsart i 1 000 kroner

2016

%

2017

%

2018

%

2019

Salgs-/leieinnt./brukerbet.

212 384

-

212 407

2,9

218 496

6,1

231 732

Ref. / ovf. krav til motytelse

274 075

9,2

299 252

11,2

332 653

10,6

367 874

Rammetilskudd

669 565

3,1

690 050

1,1

697 560

6,1

740 380

72 682

35,3

98 364

4,8

103 114

-26,0

76 294

516 212

4,2

538 080

3,6

557 467

2,6

571 861

1 744 918

5,3

1 838 153

3,9 1 909 290

4,1

1 988 141

Øvrige tilskudd/overføringer
Skatter
Sum driftsinntekter

Tabellen viser at inntektene gjennom 2019 har økt med 4,1 % fra foregående år. Størst prosentvis
økning er innenfor Refusjoner/overføringer med krav til motytelse som økte med 11,2 %, noe som
hovedsakelig skyldes økt momskompensasjon og refusjon fra andre kommuner, ikke minst fra Verran
kommune. Det er en reduksjon i øvrige tilskudd og overføringer som både har sammenheng med
integreringstilskudd flyktninger, men også aktiviteten innenfor prosjekter finansiert med eksterne
midler.
Driftsutgifter
Utgiftsart i 1 000 kroner
Lønn og sosiale utgifter
Kjøp av tjenester
Overføringer
Sum driftsutgifter

2016

%

2017

%

2018

%

2019

1 016 799

5,7

1 074 645

1,2

1 087 315

4,9

1 140 310

522 225

2,5

535 375

15,0

615 790

6,2

654 184

93 340

17,0

109 201

22,2

133 452

35,4

180 728

1 632 364

5,3

1 719 221

6,8 1 836 557

7,6

1 975 222

Den samlede veksten i driftsutgifter i 2019 utgjør 7,6 % sammenlignet med foregående år. Veksten i
lønnsutgiftene har igjen økt på samme nivå som fra 2017 og tidligere, noe som forklares både gjennom
et høyere lønnsoppgjør og en reell økning av lønnsutgifter. Under det siste kommer både salg til Verran
kommune og økt variabel lønn innenfor spesielt avdeling omsorg. Økingen vedr. Kjøp av tjenester
skyldes blant annet økte utgifter til Steinkjerbygg KF som følge av husleie formålsbygg. Det er også en
relativt stor økning knyttet til overføringer, noe som bl.a. skyldes en økning i merverdiavgift.
Kapitalutgifter
i 1 000 kroner

2016

2017

2018

2019

-95

-155

-574

-13 861

Renteutgifter

34 951

36 084

27 669

26 676

Renteinntekter

-7 582

-9 197

-10 199

-11 311

Netto renteutgifter

27 369

26 887

17 470

15 365

Avdrag på lån

43 771

44 911

34 016

37 829

-

-

-

-

Netto avdragsutgifter

43 771

44 911

34 016

37 829

Sum netto rente-/avdragsutgifter

71 140

71 798

50 912

39 333

Utbytte fra kommunale aksjeselskap

Utlån
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Netto rente- og avdragsutgiftene er regnskapsført med 39,3 mill. kroner i 2019, en reduksjon på 11,6
mill. kroner sammenlignet med 2018. Renteutgiftene er redusert med 1,0 mill. kroner og
renteinntektene har økt med 1,1 mill. kroner, mens avdragsutgiftene er økt med 3,8 mill. kroner.
Den store økningen i utbytte fra 2018 til 2019 skyldes at 2019 var det første året med utbytte fra NTE
etter kommunenes overtakelse av aksjene i NTE.

Driftsresultat
i 1 000 kroner

2016

2017

2018

2019

-1 744 918

-1 838 153

-1 909 290

-1 988 142

1 674 499

1 768 657

1 871 664

2 000 138

-70 419

-69 496

-37 625

11 996

70 880

71 933

51 194

39 583

Motpost avskrivninger

-59 942

-64 840

-53 122

-47 285

Netto driftsresultat

-59 481

-62 403

-39 553

4 294

Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

Eksterne finansieringstransaksjoner

Brutto driftsresultat er driftsinntekter minus driftsutgifter og er det beløp kommunen har til rådighet til
dekning av kapitalutgifter og investeringer/avsetninger. Resultatet for 2019 er for første gang på mange
år negativt. I utgangspunktet er dette en svært dårlig utvikling, men mye av årsaken til dette i 2019
skyldes en bevist bruk av tidligere års overskudd og ikke minst bruk av bundne fond i drift. Av bundne
fond utgjør prosjektmidlene knyttet til kommunesammenslåingen en betydelig del.
Netto driftsresultat er lik brutto driftsresultat fratrukket eksterne finanstransaksjoner og er det beløp
kommunen kan bruke til finansiering av investeringer eller styrking av egenkapitalen. Dette viser
kommunens økonomiske handlefrihet. Kommunens netto driftsresultat de siste årene har vært
betydelig. Dette inkluderer i noen grad føringer av regnskapsteknisk art (inntektsføring av netto
premieavvik) som påvirker regnskapsresultatet. Netto driftsresultatet i 2016 utgjorde 59 mill. kroner,
62,4 mill. kroner i 2017 og 39,6 mill. kroner i 2018. For 2019 er netto driftsresultat negativt med 4,3 mill.
kroner. I tillegg til merforbruk i selve driften, er også en planmessig bruk av tidligere års mindreforbruk
og bruk av bundne fond også her en vesentlig årsak.

Netto resultatgrad

Netto resultatgrad i prosent

2016

2017

2018

2019

3,4

3,4

2,1

-0,2

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene viser hvor stor del av inntektene som kan brukes til å
finansiere investeringer og avsetninger.
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Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler kommunene et
netto driftsresultat tilsvarende 1,75 % av brutto driftsinntekter. Kommunen har de siste årene hatt et
tilfredsstillende driftsresultat, men resultatet har vært påvirket av lave netto kapitalutgifter og lavere
pensjonskostnader enn budsjettert. De samme faktorene gjør seg gjeldende i 2019. Likevel er tallet
vesentlig endret i negativ retning, noe som igjen har sammenheng med merforbruk i avdelingene og
planmessig bruk av tidligere års mindreforbruk og bundne fond i drift. Dette vil imidlertid ikke være
bærekraftig over år.

Rente- og avdragsbelastning

Rente-/avdragsbelastn. i % av driftsinnt.

2016

2017

2018

2019

4,1

3,9

2,7

2,0

Rente- og avdragsbelastningen viser hvor stor andel av brutto driftsinntekter som går med til å dekke
kapitalutgiftene. Denne andelen har vært stabil i perioden 2015 - 2017 til tross for økning i kommunens
samlede langsiktige lånegjeld. I 2019 er denne redusert som følge av overføring av gjeld til Steinkjerbygg
KF knyttet til formålsbygg noe som påvirker tallene ytterligere i 2019. Det som imidlertid er viktig å
huske på er at kommunen gjennom husleie til Steinkjerbygg KF fortsatt betjener store deler av den
lånemassen som ble overført foretaket.
Kommunestyret har vedtatt en handlingsregel som sier at kapitalutgiftene ikke bør overstige 6 % av
driftsinntektene. Kommunen ligger langt innenfor dette nivået isolert sett
Investeringer
i 1 000 kroner

2016

2017

2018

2019

244 588

168 499

114 217

126 393

47 794

90 839

90 102

51 087

8 607

4 709

122 529

4 146

19 130

18 909

66 037

16 616

320 119

282 956

392 885

198 242

-138 181

-178 359

-148 465

-113 240

-4 931

-

-13 328

-23

-133 742

-54 994

-167 096

-68 764

-40 265

-45 003

-61 496

-10 015

-3 000

-4 600

-2 500

-6 200

-320 119

-282 956

-392 885

-198 242

Brutto inv.utg. i prosent av driftsinnt. 4)

9,2

9,2

6,0

6,4

Egenkapital i % av finansieringsbehovet

0,9

1,6

0,6

3,1

Brutto investeringsutgift 1)
Utlån/avdrag
Kjøp av aksjer/andeler
Avsetninger
Sum finansieringsbehov

Bruk av lånemidler
Salg av aksjer / andeler
Mottatte avdrag/tilskudd/refusjoner 3)
Bruk av avsetninger
Egenkapital
Sum finansiering
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•
•
•
•

Brutto investeringsutgift for 2016 inkluderer overføringer til Steinkjerbygg KF på kr.
83.599.997 i forbindelse med sletting av utlån – jfr. note 4 til regnskapet. Det samme
beløpet inngår i mottatte avdrag/tilskudd/refusjoner i 2016.
Gaven/kjøpet av NTE-aksjene er ført her, noe som forklarer den store økningen fra 2017 til
2018
Inntekter fra momskompensasjon er fra 2014 ført under refusjoner. Gaven/finansieringa
av NTE-aksjene er ført her i 2018.
Brutto investeringsutgift i 2016 er korrigert for overføringene nevnt i fotnote 1

Kommunen har de siste årene investert i overkant av 150 mill. kroner hvert år i bygg og anlegg.
Investeringene i 2019 beløp seg til 114 mill. kroner i anleggsmidler, og i 2019 er beløpet 126 mill. kroner.
Investeringsutgifter som overskrider 15 % av driftsinntektene anses som høye. Nivået ligger under dette
alle år i perioden. Egenkapitalandelen i forbindelse med investeringer er begrenset og utgjør 3,1 % i
2019 og er litt økt sammenlignet med 2018. Likevel anses dette som å være en svært liten andel.
Balansen
i 1 000 kroner

2016

2017

2018

2019

Betalingsmidler

264 223

323 056

260 912

336 038

Kortsiktige fordringer

242 502

229 892

261 623

247 235

Premieavvik

140 846

142 225

164 897

190 345

-

-

-

-

647 570

695 173

687 431

773 618

72 596

77 305

186 506

190 652

1 631 605

1 764 539

1 951 141

2 037 967

176 859

202 169

225 489

242 647

80 223

73 753

70 106

91 404

Faste eiendommer/anlegg

1 214 398

1 320 113

746 929

766 043

SUM ANLEGGSMIDLER

3 175 681

3 437 879

3 180 171

3 328 713

SUM EIENDELER

3 823 251

4 133 051

3 867 602

4 102 330

-235 526

-259 778

-240 907

-254 226

Pensjonsforpliktelser

-1 978 174

-2 057 710

-2 121 144

-2 186 178

Annen langsiktig gjeld

-1 292 014

-1 372 702

-1 055 310

-1 196 417

SUM GJELD

-3 505 714

-3 690 191

-3 417 360

-3 636 822

-259 960

-303 103

-346 645

-355 087

Regnskapsmessig resultat

-57 975

-46 544

-44 596

-32 261

Kapitalkonto

-12 929

-106 543

-72 329

-91 489

-

-

-

-

13 328

13 328

13 328

13 328

SUM BOKFØRT EGENKAPITAL

-317 537

-442 861

-450 242

-465 509

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

-3 823 251

-4 133 051

-3 867 602

-4 102 330

Aksjer/andeler/sertifikater/obl.
SUM OMLØPSMIDLER
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Utlån
Utstyr, maskiner

Kortsiktig gjeld

Fond

Likviditetsreserve
Endring regnskapsprinsipp
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Omløpsmidler: Totalt sett økes omløpsmidlene med 86,2 mill. kroner fra 2018 til 2019. Hovedårsaken til
dette er at betalingsmidlene (hovedsakelig kommunens driftskonto) økes med 75,1 mill. kroner. Dette
har bl.a sammenheng med en betydelig økning i ubrukte lånemidler. Premieavviket øker med 25,4 mill.
kroner som følge av at årets premieavvik er større enn amortisering av tidligere års premieavvik.
Kortsiktige fordringer reduseres med 14,4 mill. kroner.
Anleggsmidler: Verdiendring på faste eiendommer/anlegg og utstyr, maskiner med mer skyldes normalt
aktivering av investeringer og avskrivninger av alle anleggsmidlene. Avskrivningene i 2019 beløp seg til
47,3 mill. kroner. Endringer i utlånte midler har sammenheng med videreutlån av Startlån fra
Husbanken. Beregnede pensjonsmidler økte med 86,8 mill. kroner i 2019. Endringen skyldes at faktiske
innbetalinger og forventet avkastning av pensjonsmidlene er vesentlig større enn faktiske utbetalinger.
Egenkapital: Kommunens ubundne og budne fond – jfr. egen tabell. Endringer i kapitalkonto er i
hovedsak knyttet til netto endring av pensjonsforpliktelsene, endringer i innlån/utlån, endringer i
anleggsmidler og endring i aksjeandeler.
Gjeld: Kommunens langsiktige gjeld ble økt med 206,1 mill. kroner i 2019. Årsaken til dette er nye lån til
ulike investeringsformål. Økningen av kortsiktig gjeld er i stor grad relatert til feriepenger,
merverdiavgift, leverandørgjeld og periodisering.
Lånegjeld
Lånegjelda har utviklet seg slik i perioden.
i 1 000 kroner

2016

2017

2018

2019

1 184 198

1 292 013

1 372 702

1 055 310

-52 185

-89 311

-44 092

-37 829

0

0

-391 300

0

160 000

170 000

118 000

178 936

1 292 013

1 372 702

1 055 310

1 196 417

Utlån

176 859

202 169

225 489

242 647

Ubrukte lånemidler

107 436

99 077

68 612

145 372

1 007 718

1 071 456

761 209

808 398

Antall innbyggere pr. 31.12

21 972

22 098

22 090

22 058

Brutto gjeld pr. innbygger i kroner

58 800

62 120

47 773

54 239

Brutto gjeld i prosent av driftsinntekter

74

75

55

60

Netto gjeld i prosent av driftsinntekter

58

58

40

40

45 860

48 490

34 459

36 649

Lånegjeld pr. 01.01
betalte avdrag i året
Lån overført til Steinkjerbygg KF
nye lån
Lånegjeld pr. 31.12

Netto lånegjeld *)

Netto gjeld pr. innbygger i kroner

*) Netto lånegjeld er beregnet som lånegjeld minus utlån og ubrukte lånemidler. Det er denne definisjonen som benyttes i
KOSTRA-tallene fra SSB.

Kommunestyret har tidligere etablert økonomiske handlingsregler som bl.a. omfatter kommunens
lånegjeld, nærmere definert: 70 % maksimal andel lånegjeld i prosent av driftsinntektene. Pr. 31.12.19
utgjør brutto lånegjeld 60 % prosent av driftsinntektene, mens netto lånegjeld i prosent av
driftsinntektene utgjør 40 %. Kommunen ligger innenfor fastsatte nivåer.
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Fonds
Tabellen viser utviklingen i fondsmidlene.
i 1 000 kroner

2016

2017

2018

2019

Disposisjonsfond

112 094

148 296

161 501

167 526

Bundne driftsfond

54 853

83 407

74 242

69 971

Ubundne investeringsfond

52 746

54 062

76 531

71 369

Bundne investeringsfond

40 267

17 335

34 370

46 221

259 960

303 100

346 644

355 087

SUM

Disposisjonsfondet har økt med 6,0 mill. kroner i 2019. Avsetningen til disposisjonsfondet utgjør 10,4
mill. kroner og er i samsvar med vedtak i kommunestyret inklusive vedtak om disponering av
regnskapsmessig overskudd for 2018. Det er brukt 4,4 mill av fondet av fondet til bl.a. flyktningetiltak i
2019
Bundne driftsfond har blitt redusert med netto 4,3 mill. kroner i 2019. Reduksjonen i fondsmidler har i
hovedsak sammenheng med bruk av midler som kommunen har mottatt i forbindelse med
kommunesammenslåingen.
Ubundne investeringsfond er redusert med 5,2 mill fra 2018 til 2019. Hovedårsaken er
egenkapitalinnskudd KLP.
Bundne investeringsfond ble økt med 11,9 mill. kroner i 2019, noe som forklares med avsetning og bruk
knyttet til etableringslån i 2019.

Likviditetsanalyser
i 1 000 kroner

2016

2017

2018

2019

Omløpsmidler

647 570

695 173

687 431

773 618

-235 526

-259 778

-240 907

-254 226

412 044

435 395

446 524

519 392

2016

2017

2018

2019

Likviditetsgrad 1

2,7

2,7

2,9

3,0

Likviditetsgrad 2

1,1

1,2

1,1

1,3

16,3

23,7

23,4

26,1

fratrukket kortsiktig gjeld
Arbeidskapital

Arbeidskapitalen i prosent av driftsinntekter

Nøkkeltall for likviditet er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.
Likviditetsgrad 1 = omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 2
Likviditetsgrad 2 = mest likvide omløpsmidler/kortsiktig gjeld som bør være større enn 1
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Arbeidskapitalen er tilfredsstillende som følge av økning i omløpsmidler på 86,2 mill. kroner. Den
prosentvise veksten i arbeidskapitalen har vært høyere sammenlignet med den prosentvise veksten i
driftsinntektene.

Økonomiske perspektiver
Kommunesektoren utgjør i kraft av sin størrelse og oppgaver en viktig brikke i norsk økonomi. Nær 20 %
av alle sysselsatte jobber i kommunesektoren. Og sektoren står for 13 prosent av verdiskapingen i
fastlandsøkonomien. I tillegg kjøper kommunesektoren store mengder varer og tjenester fra privat
sektor og bidrar gjennom det til mye aktivitet i næringslivet. En faktor som er av stor betydning for
kommuneøkonomien er at arbeidsmarkedet er i bedring og arbeidsledigheten faller.
En vesentlig sterkere skatteinngang enn det som har vært lagt til grunn i budsjettene, har gitt
kommunesektoren en betydelig realvekst i frie inntekter de siste årene. Samtidig har høye investeringer
gitt en sterk gjeldsvekst for sektoren. Veksten har riktig nok avtatt det siste året, men mye tyder på at
dette skyldes muligheter for midlertidig utnyttelse av andre finansieringskilder bl.a. har høye netto
driftsresultater i kommunesektoren de siste årene bidratt til økt egenfinansiering og ekstraordinær
nedbetaling av gjeld.
Kommunesektoren finansieres i all hovedsak gjennom overføringer fra staten (rammetilskudd) og
skatteinntekter. Kommunesektorens skatteinntekter var i 2019 svært god og var i likhet med 2017 og
2018 preget av ekstraordinære innbetalinger som følge av tilpasninger til endringer i skattesystemet.
Norsk økonomi er på vei inn i en krevende periode. Strammere offentlige budsjetter vil påvirke det
økonomiske handlingsrommet til kommunene. Dersom det kommunale tjenestetilbudet skal kunne
styrkes i årene framover i takt med demografiske endringer, må kommunene i større grad enn tidligere
effektivisere tjenestene.
De siste par tiårene har befolkningsutviklingen i Norge vært forholdsvis gunstig for offentlige finanser,
men utviklingen er i ferd med å snu. Etter å ha falt jevnt siden tidlig på 1990-tallet, begynte antall eldre
(67 år og over) å øke, målt som andel av befolkningen i yrkesaktiv alder. Denne utviklingen vil fortsette
framover og medføre klart høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester. Økningen i antall eldre
forventes å tilta kraftig allerede fra 2020. Også antallet barn og unge vil øke, selv om veksten ikke vil
være like sterk. Det samlede handlingsrommet i statsbudsjettet i årene framover er usikkert, men det vil
være mindre enn i årene vi har bak oss.
Dersom det kommunale tjenestetilbudet skal kunne styrkes i årene framover, i takt med demografiske
endringer, må kommunene fornye, forenkle og forbedre sine tjenester. Analyser fra Senter for
økonomisk forsking anslår effektiviseringspotensialet til 12 prosent for kommunene samlet innenfor
sektorene barnehage, skole og pleie og omsorg, dersom alle kommuner blir like effektive som den mest
effektive av sammenlignbare kommuner.
Det er viktig for kommunen å bygge reserver som kan benyttes til å dempe eventuelle økonomiske
nedturer som følge av f.eks. utfordringer og usikkerhet knyttet til økte demografikostnader, økt
gjeldsvekst, økte pensjonskostnader, usikkert finansmarked og egenkapital i forbindelse med
kommunale investeringer. I tillegg vil det være økt etterspørsel og behov for offentlige tjenester. I dette
perspektivet er det en utfordring å legge til rette for en forvaltning av kommunens midler som
tilfredsstiller brukernes behov for tjenester og samtidig bidrar til å opprettholde et økonomisk
handlingsrom.
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Steinkjer kommune har etablert et økonomisk handlingsrom gjennom flere år med positive netto
driftsresultat. Dette er muliggjort gjennom økning i frie inntekter ut over budsjettert nivå og reduserte
kapitalutgifter.
Steinkjer kommune har over flere år hatt fokus på investeringsvolumet for å unngå at rente- og
avdragsbelastningen ikke belaster driftsbudsjettet i for stor grad. Dette arbeidet gjenspeiler seg i at
kommunens netto lånegjeld pr. innbygger er moderat sammenlignet med andre. Det er et mål for
kommunen at dette videreføres, men hensyntas kommunen som konsern (inkl. kommunale foretak) vil
bli utfordret i en periode med høgt investeringsnivå bl.a. investeringer i skolebygg og helse- og
beredskapshus.
Grunnlaget for et godt økonomisk handlingsrom legges gjennom økonomiplanen og oppfølgingen skjer
gjennom styringssystemet og de prosessene som følger av dette (analyser og avviksrapportering).
Kommunens økonomistyring er basert på stor grad av delegasjon der fordelingen av ansvar og
myndighet er klart definert. For å gjøre virksomhetene bedre i stand til å styre og å fatte riktige
beslutninger er verktøy for økonomi- og virksomhetsstyring under kontinuerlig utvikling.

Kommunens finansforvaltning
Kommuner og fylkeskommuner skal avgi rapportering ihht. Forskrift om kommuners og
fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning. Slik rapportering er omfattende. Det er utarbeidet en
egen omfattende rapport som tilfredsstiller kravene til rapportering i forskriften og kommunens eget
finansreglement. I årsberetningen er det satt sammen et kort sammendrag hvor man får en oversikt
over vesentlige nøkkeltall i låneporteføljen. Steinkjer og Verran kommuner slår seg sammen fra
01.01.20. Sammendraget over finansforvaltningen er et øyeblikksbilde pr årsskifte, og i den forbindelse
er det de samlede lånene til den ny kommunen som er omtalt.

Ved utløpet av 2019 er låneporteføljens samlede volum på 1,514 millioner kroner. Det er
Kommunalbanken, KLP, Husbanken og verdipapirmarkedet som er långivere. Låneporteføljens
gjennomsnittsrente er 2,445 %. Det er etablert fastrenter ved bruk av ordinære fastrentelån og
renteswapper. Fastrenter utgjør en andel på 24 % av totale lån. Lånene kommer til forfall på ulike
tidspunkt, men i gjennomsnitt er det 9,9 år til lånene forfaller/må refinansieres. I løpet av de neste 12
måneder forfaller 14 % av lånevolumet til refinansiering og dette utgjør 218 millioner kroner. Samlet
durasjon i porteføljen av lån og rentesikringer er 1,24 år. Låneporteføljens sammensetting er innenfor
begrensningene som er vedtatt i kommunens finansreglement. Samlet finansiell risiko vurderes å være
tilfredsstillende.
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Likestilling
Likestilling mellom kjønn
Steinkjer kommune skal i størst mulig grad framstå som en kommune hvor mangfold anses som positivt
og være en tolerant arbeidsgiver og tjenesteyter. Mangfold og toleranse inkluderes i kommunens
slagord «åpen, lys og glad». Steinkjer kommune definerer mangfold og toleranse i vid forstand til å
omfatte etnisitet, kultur, kjønn, alder og funksjonshemming. Alle innbyggere skal gis like muligheter til
utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.
Steinkjer kommune har som mål, både i rollen som arbeidsgiver og tjenesteyter, å ivareta full likestilling
mellom kjønnene. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig
utvikling. Kommunen er IA-bedrift og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss
uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn når det kunngjøres ledige
stillinger. Det er etablert en praksisbank, som inkluderer arbeidsutprøvinger, språk- og arbeidspraksis på
tvers av ulike enheter. Praksisbanken benyttes i tillegg av eksterne samarbeidsparter som Reko, NAV og
Friskgården i søking etter utprøvingsplasser for personer som er henvist til dem. Det er jevnt over god
søkning til de fleste kommunale stillingene, men kommunen har et særskilt fokus på rekruttering av bl.a.
ingeniører, ledere og sykepleiere i hjemmebasert omsorg.
Steinkjer kommune har fremdeles et for høgt antall ansatte i reduserte stillinger, spesielt innenfor
omsorg. Arbeid med innføring av en heltidskultur pågår kontinuerlig, på enheter der det er mulig å
organisere arbeidet i større/hele stillinger. Målsettingen om at alle ansatte skal arbeide i hel stilling står
fast. Heltidskultur vil på sikt fremme likestilling, kommunens omdømme og gi kvalitativt bedre tjenester
for brukerne.
Kommunens organisering i en 3-nivåmodell, med avdelingssjefer (nivå 2) som rådmenn innenfor egne
områder ble avsluttet i 2019. Øverste ledelse har bestått av rådmann, 5 avdelingssjefer og 4 stabssjefer.
Kjønnsfordelingen i lederstillinger har vært relativt lik de siste årene:
Ledere

Antall kvinner

Antall menn

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2019

2018

2016

2015

2014

2013

Toppledelse

5

6

7

7

6

6

6

4

2

2

3

3

Enhetsledere

31

35

31

31

31

31

12

12

15

15

14

16

Sum ledere

36

41

38

38

37

37

18

16

17

17

17

19

Gjennomsnittlig lederlønn fordelt på kjønn de siste årene:
Ledere
Toppledelse
Enhetsleder

Kvinner - snitt lønn

Menn - snitt lønn

2019

2018

2017

2016

2019

2018

2017

2016

895 100
717 545

870 566
682 964

827 299
646 570

800 216
614 882

879 550
729 283

864 725
706 200

792 900
669 186

766 550
630 070
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Diskriminering og tilgjengelighet
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har som ansvar å ivareta intensjonen i
Ot.prp. nr. 44 Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskrimineringsog tilgjengelighetsloven). Rådet følger valgperioden og er sammensatt av tre representanter fra
foreninger og interesseorganisasjoner for funksjonshemmede og to representanter fra politikerne.
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal fremme delaktighet og likestilling i
samfunnet for personer med nedsatt funksjonsevne.
Det er god toveis kommunikasjon mellom rådet og administrasjonen i kommunen. Det betyr at det
gjøres henvendelser til rådet fra administrasjonen og andre som utfører oppdrag på vegne av
kommunen, og rådet gjør henvendelser på konkrete ting en ønsker å få belyst. Kommunalt råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne er på lista for alt som sendes på offentlig høring og velger selv
hvilke saker de ønsker å uttale seg om, da med bakgrunn i at de skal gi råd til de kommunale
styringsorganene.
En viktig del av å være mest mulig tilgjengelig for alle er at Steinkjer kommunes internettside er utstyrt
med programvare for “lese WEB” som gir mulighet for å merke teksten og få den lest opp.
Kommunen har også eget Innvandrerråd og Likestilling- og mangfoldsutvalg. I begge utvalg er
diskriminering og tilgjengelighet sentrale tema.

HMS
Sykefravær
Steinkjer kommune har i perioden 2014 - 2018 hatt en gradvis nedgang i sykefraværet, mens i 2019 økte
sykefravær fra 7,9% i 2018 til 8,7% i 2019.
Selv om fraværet samlet sett har økt fra 2018 til 2019, er det ulikt i hvor stor grad det er økt i de
forskjellige etatene og enhetene. Samfunnsutvikling og kultur har hatt nedgang i 2019. Oppvekst har
hatt en jevn økning fra 2017-2019 på 1,2% prosentpoeng, mens omsorg som hadde nedgang i 2018 fikk
en oppgang i 2019 på 1,1% prosentpoeng.
Tabellen nedenfor viser utviklingen av kommunens sykefravær i perioden 2014 tom 2019:
Sykefravær

Korttids fravær

Langtids fravær

Samlet fravær

Årlig sykefravær 2014

1,84 %

7,52 %

9,36 %

Årlig sykefravær 2015

2,02 %

6,74 %

8,76 %

Årlig sykefravær 2016

2,07 %

6,73 %

8,80 %

Årlig sykefravær 2017

2,22 %

5,97 %

8,19 %

Årlig sykefravær 2018

2,04 %

5,78 %

7,82 %

Årlig sykefravær 2019

2,04 %

6,75 %

8,79 %
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Det er vanskelig å påpeke en absolutt årsak til økningen i de to største etatene. Kommunen har de siste
årene hatt stort fokus på reduksjon av sykefraværet. I 2019 har fokuset kanskje ikke vært like
påtakende. I 2019 har det vært mye fokus på kommunesammenslåing og å få organisasjon og ledere på
plass. Samtidig har det i helseetaten vært reduksjon av årsverk som kan påvirke nærværet. I Oppvekst
kan økning av hendelser med krevende uønsket atferd være en mulig grunn for økt sykefravær.
Områder kommunen har hatt stort fokus på de siste årene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvikling av partsamarbeidet lokalt, - systematisk jobbing med temaet og ansvarliggjøring av
ledere og medarbeidere, skolering og arenaer for utvikling
systematisk oppfølging. Opplæring og støtte og styrking av ledere.
Kvartalsmøter med Bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter
Fokus på ledelse før lege
Alternative arbeidsoppgaver på enhetene
Ledelsesutvikling
Fokus på tilrettelegging
Alternative arbeidsoppgaver på enhetene
I tillegg har kommunen vært med på et samarbeidsprosjekt mellom NAV og KS;
o NED-prosjektet: Prosjekt «fra sykmeldt til langtidsfrisk» - samarbeid med Friskgården
BHT og NAV Arbeidslivssenter, oppfølging av medarbeidere med mål om å avklare
arbeidsevne

Skader, ulykker og nestenulykker
Oversikt over innrapportert skadeomfang for perioden 2009-2019:

Den største skadekategorien gjelder utagerende adferd som har hatt betydelig nedgang fra 2016 til
2018. Bakgrunnen for dette har vært valget om å differensiere mellom fysiske skader (vold og trusler) og
verbal trakassering. Fra 2014 ble det igangsatt et forsøk med egenerklæringsskjema vedrørende
utagering og verbale trusler i en seksjon i tjenesteenhet bo og habilitering. Dette er utvidet til alle
seksjoner i 2016. I egenerklæringsskjemaet skal ansatte selv gi tilbakemelding hver måned på hvordan
de opplever utagering virker inn på deres arbeidssituasjon og helse. Dette har ført til færre
registreringer av enkelthendelser, men bedre oversikt over konsekvensene for den enkelte medarbeider
og mulighet for adekvat oppfølging i etterkant av månedlig tilbakemelding.
Skolene registrerer ofte vold og trusler som avvik og ikke skader på personalet. For 2017 var det
registrert 117 avviksmeldinger og i 2018 76 avviksmeldinger som er relatert til uønsket atferd i
skoleverket. Dette har økt betraktelig i 2019 til 152 avviksmeldinger.
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Miljø
Visjonen fra planstrategien «Steinkjer tar samfunnsansvar» videreføres i klima og miljøplanen 2019 –
2022 som ble vedtatt i kommunestyret våren 2019. Hovedmålet er at «kommunen skal bidra til en
bærekraftig utvikling av miljøet i Steinkjer». Dette omfatter et lokalt ansvar i tillegg til at man ønsker å
være en regional pådriver. Planen er ment å være et politisk styringsverktøy og et redskap for
administrasjonen.
Kommunen skal nytte planen i saksbehandling og for måloppnåelse i sine roller som myndighet,
forvalter, tilrettelegger og pådriver. Planen analyserer og beskriver sektormål, status utfordringer og
muligheter, og strategier for måloppnåelse.
Klimaet og naturmiljøet er under betydelig endring. Vi står overfor en hurtig og global temperaturøkning
som menneskeheten aldri før har opplevd. Vi opplever press på, og forringelse av naturmangfold,
friluftsområder, kulturminner og kulturmiljø. Forurensning påvirker økosystemet, og kan gjøre
uopprettelige skader for miljø og samfunn. Disse endringene skjer globalt, nasjonalt og lokalt. Det er
altså behov for et grønt skifte.
Kommunen ønsker å være en regional pådriver innen klima og miljøarbeidet. Et klimavennlig,
klimarobust og miljøvennlig Steinkjer vil bli en bedre kommune å bo, arbeide og leve i.
Utslippsreduksjoner og miljøtiltak må gjennomføres gjennom samhandling mellom offentlige aktører,
landbruket, næringsliv, organisasjoner og kommunens innbyggere. Kommunen må i årene framover
prioritere ressurser til både gjennomføring av tiltak og koordinering av overnevnte samhandling med
eksterne aktører. Energi, klima og miljøhensyn må prioriteres i saksbehandling og politiske vedtak
framover.
Hovedmålene i kommunedelplan klima og miljø går på direkte utslipp av klimagasser i Steinkjer
kommune. Dette betyr at vi legger til grunn klimagassene som slippes ut innenfor kommunegrensene.
Klimafotavtrykk består av direkte utslipp pluss klimagassutslipp som har blitt sluppet ut et annet sted
ved produksjon og transport av materialer og produkter som vi forbruker, for eksempel i bygg- og
anleggssektoren, der valg av materialer kan være svært viktig for klimafotavtrykket til en bygning.
Kommunen skal jobbe aktivt for å redusere sitt eget klimafotavtrykk.
Kommunen skal legge til rette for bruk av el-biler, kollektivtrafikk og gang-sykkelbruk
Kommunen skal framskynde utfasingen av fossildrevne kjøretøy ved å legge til rette for bruk av fossilfrie
kjøretøyer. Dette kan gjøres gjennom målrettet styring av parkeringstilbudet. Samtidig kan kommunen
være en pådriver for etablering av elektriske energistasjoner, og etter hvert for hydrogen og biogass.
Kommunen vedtok i 2019 en plan for utskifting av sine kjøretøy til mere miljøvennlige kjøretøy, primært
ved bruk av EL-biler. Arbeidet med dette påstartes vinteren 2020.
Kommunen skal stimulere til økt bruk av miljøvennlige energikilder
Kommunen skal informere om de løsninger og støtteordninger som finnes, og påvirke til at større
utbygginger tar i bruk miljøvennlige energikilder som fr eks solenergi. Også for den enkelte huseier vil
alternative energikilder bli mer aktuelle etter hevert som tekniske løsninger for dette blir rimeligere.
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Kommunen skal legge til rette for at utbygging skjer på en mest mulig miljøvennlig måte
Kommunen skal påvirke til bruk av miljøvennlige materialer ved utbygging og større rehabiliteringer. I
denne sammenhengen vil det være viktig å vurdere for eksempel bruk av tre som byggemateriale.
Kommunen skal bidra til at landbruket reduserer utslipp pr produsert enhet
Kommunen skal bidra til at det etablertes tiltakspakker for klimareduksjoner i samarbeide med
landbruket. Kommunen skal også bidra aktivt med informasjon og veiledning, og samarbeide tett med
næringen.
Kommunen skal oppfylle sin pådriverrolle mot skogbruket for å øke skogpleie og drift
Kommunen skal opprettholde gode rammebetingelser generelt for skogbruket i hele kommunen. Økt
aktivitet i skogbruket gjennom økt avvirking, økt planting og økt bruk av tre som byggemateriale vil
styrke næringen. Kommunen skal legge til rette for etablering av klimaskog på gjengroingsarealer som
egner seg for klimaskogplanting for å øke karbonbinding på slike arealer.
Kommunen skal samarbeide med innbyggere og næringsliv for å nå Steinkjer kommune sine klimamål
Kommunen skal gi god og riktig informasjon til både innbyggere og næringsliv i Steinkjer kommune. Det
skal gjøres enkelt å ta de miljøriktige valgene.

Internkontroll
Internkontroll brukes for å beskrive det ansvaret og de oppgavene som ligger til rådmannen etter
kommuneloven. Hensikten med internkontroll er å sørge for:
Kvalitet og effektivitet i tjenestene
•
•
•

kostnads- og resultateffektivitet
tilfredse brukere og innbyggere
forbedringsarbeid

Helhetlig styring og riktig utvikling
•

utvikling i tråd med vedtatte mål

Etterlevelse av lover og regler
•
•
•

kvalitet og tilgang på tjenester
hindre myndighetsmisbruk
forebygge uønskede hendelser
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Overordnede styringsdokumenter i den sammenheng er:
•
•
•
•
•
•
•

delegasjonsreglement
reglement for etiske standarder og antikorrupsjon
reglement innenfor personalforvaltning og arbeidsgiverområdet
reglement innenfor økonomi og finansforvaltning
reglement innenfor datasikkerhet og personvern
informasjonssikkerhetshåndboka
rutiner ifm antikorrupsjon

Alle reglement er gjenstand for kontinuerlig vurdering. Reglementene er gjenstand for gjennomgang og
revidering i forbindelse med sammenslåing av Steinkjer og Verran kommuner fra 01.01.20
Økonomistyring skjer gjennom regelmessige månedsrapporter som legges fram for
formannskap/kommunestyre. Rapportering i henhold til finansreglementet skjer samtidig.
Tjenesteproduksjonen måles ut fra oppsatte mål gjennom brukerundersøkelser, måling av kvalitet og
omfang av tjenester og sammenligningsdata fra Kostra.
Medarbeiderundersøkelser gjennomføres vanligvis hvert andre år, sist i i 2017, men er pga
kommunesammenslåing vedtatt utsatt i 2019. Resultatene av undersøkelsene benyttes i
utviklingsarbeidet i den enkelte enhet.
Kommunens hjemmeside ble oppdatert til en funksjonsbasert versjon med ny layout i 2018. Alle
kommunale tilbud og tjenester samt all politisk behandling presenteres på hjemmeside. I tillegg er tatt i
bruk flere digitale kanaler som økt bruk av film, Snapchat og Instagram i tillegg til Facebook for å
informere innbyggerne om arbeidet med kommunesammenslåing og andre viktige nyheter. Det er
utarbeidet egne retningslinjer for kommunens og ansattes bruk av sosiale medier.
Årlig gjennomføres status på oppfølging/gjennomføring av politiske vedtak.
Avvik meldes i avvikssystemet EQS. Et avvikssystem skal registrere ikke bare avvik, men også
observasjoner, uønsket hendelse, nestenulykker/ tilløp til ulykker. Noen meldinger vurderes av leder
som ikke relevant og noen er ikke definert av leder som en hendelsestype. For Steinkjer kommune har
antall meldinger vært relativt konstant fra 2016 – 2019. Den største kategorien i avviksmeldinger gjelder
medisinavvik. Medisinavvik utgjør i overkant av 50 % av alle avviksmeldinger.
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Etikk
Etiske retningslinjer for kommunen ble i 2018 gjennomgått i administrasjonen med tanke på
sammenslåing av kommunene. Revidert versjon av etisk plattform er vedtatt både av
administrasjonsutvalget og fellesnemnda for nye Steinkjer kommune. Ansatte i Steinkjer kommune er
forvaltere av samfunnets felles ressurser. I utøvelsen av arbeidet stilles det derfor høye krav til de
ansattes etiske holdninger. Steinkjer kommune legger vekt på at ansatte i kommunen opptrer åpent,
redelig og ærlig.
Folkevalgte skal være bevisst på at de er med og danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til
kommunen. Etisk plattform er et av flere sentrale dokumenter ved nytilsetting og ved skifte av
tillitsvalgte.
Kommunen var i 2013/2014 med som deltaker i KS Antikorrupsjonsnettverk. Den overordnede
målsettingen med nettverkene var å forebygge og forhindre korrupsjon i kommunesektoren.
Samlingene var en del av prosjektet "Åpenhet, integritet og antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren",
et samarbeid mellom KS og TI (Transparency International) som startet opp i 2011. Som et ledd i
prosjektet ble det laget en egen håndbok i antikorrupsjon for kommunene "Beskytt kommunen!
Håndbok i antikorrupsjon". Deltakerne var invitert til å lære om korrupsjon, dele erfaringer, diskutere
korrupsjonsrisiko i egen virksomhet eller kommune, og utvikle metoder og gjennomføre aktiviteter
knyttet til eget korrupsjonsforebyggende arbeid. I den forbindelse var korrupsjonsrisiko og etiske
problemstillinger tema på kommunens lederopplæring i 2014. Eget regelverk innenfor antikorrupsjon
ble ferdigstilt i 2015.
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Kommunens tjenesteområder
RÅDMANNEN MED STAB
Tjenesteområdebeskrivelse
Rådmannen med stabstjenester omfatter i tillegg til rådmannen og kommunens fellesutgifter,
stabstjenestene personal, økonomi, plan og utredning og IKT og kontorstøtte.
Personaltjenesten inneholder foruten kommunes felles personaltjeneste, utgifter knyttet til kommunes
lærlinger, personforsikringer, HMS og hovedtillitsvalgte.
Innenfor økonomitjenester ligger felles økonomitjeneste, andel av Inn-Trøndelag regnskap og lønn,
revisjon, sekretariat for kontrollutvalg, samt utgifter til felles innkjøpskontor.
IKT og kontorstøtte inneholder kommunens servicetorg, arkiv, politisk sekretariat og utgifter politisk
styring, samt kommunens andel av Inn-Trøndelag IKT.
Plan- og utredningstjenesten sitt ansvar er fokus på kommunens langsiktige og strategiske planlegging
og arbeid, kommuneplanarbeid, samfunnsplanlegging, arealplan, interkommunalt samarbeid inkludert
lnn-Trøndelagsregionen, overordnede utviklingsrettede oppgaver og samhandling med
næringsselskapet.
I prosjektperioden for sammenslåing av Steinkjer og Verran kommuner, er alle utgifter både av politisk
og administrativ karakter knyttet til selve arbeidet med sammenslåingen, samlet under rådmannen med
egne prosjekter og delprosjekter.

Utvikling og utfordringer
Arbeidet i stabstjenestene i 2019 har i enda større grad enn i 2018 hatt fokus mot
kommunesammenslåing av Steinkjer og Verran kommuner. I tillegg har det selvsagt vært nødvendig å
ivareta ordinær drift, og flere av stabstjenestene har i 2019 ivaretatt ordinær drift i begge kommuner.
Innenfor personaltjenesten er det mange rutiner, retningslinjer og reglement som skal gjennomgås på
personalområdet før 2020. Dette er arbeidskrevende og sammen med arbeidet med å skrive
tilsettingsbrev til alle medarbeidere i begge dagens kommuner er en avhengig av at alt fungerer
underveis.
Økonomitjenesten har på samme måte som de øvrige stabstjenestene i 2019 hatt stort fokus på
kommunesammenslåingen. I tillegg har arbeidet med videreutvikling av styringssystemene fortsatt, bl.a i
samarbeid med Inn-Trøndelag regnskap og lønn og personal. Her har fokuset vært digitalisering av
papirflyt innenfor lønnsområdet, oppstart av e-handels prosjekt og ikke minst etablering av nytt selskap
i økonomisystemet og da på en nyere versjon av vårt økonomisystem.
Det ble gjennom høsten 2018 utredet en større innkjøpsorganisasjon rundt samarbeidskommunene,
noe som resulterte i at Innherred innkjøp ble etablert fra 01.01.19. Dette er et felles kommunalt
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innkjøpskontor mellom Inn-Trøndelagskommunene, Verdal og Levanger kommuner. Vertskommune er
Inderøy kommune. Det er store forventninger til effektivisering og gevinster gjennom etablering av et
slik innkjøpsfellesskap. Innherred innkjøp har hovedansvar for e-handels prosjektet som startet høsten
2019.
Som et ledd i intensjonsavtalen i etableringen av nye Steinkjer kommune, forbereder
kontorstøttetjenesten etablering av nytt servicetorg i Malm. Deler av dagens kontorstøtte skal ha sitt
hovedkontor i Malm fra 2020. Kommunens arkiv skal være avsluttet og ny fullelektronisk arkivbase skal
være på plass til 01.01.20. Dette kravet som også er et mål, gir bedre rutiner. Samtidig er ryddingen et
ekstraarbeid som har ført til behov for bruk av avsatte omstillingsmidler i 2018 og 2019, og må
videreføres deler av året 2020.
Plan- og utredningstjenesten har i året 2019 også vært preget av arbeidet med
kommunesammenslåingen. Forberedelsene til planstrategi og kommuneplan for den nye kommunen
har vært store oppgaver. Plan og utredning sammen med økonomitjenesten har inngått en utviklings- og
pilotavtale med firmaet Framsikt og ytterligere syv kommuner om utvikling av en planmodul i Framsikt.
Dette arbeidet ble startet i 2019.
Inn-Trøndelag IKT har vært i endring for understøtte en raskere digital utvikling i kommunene i
samarbeidet, men også for å utvikle og levere nye IKT-tjenester i et raskere tempo. Dette innebærer en
dreining og utvikling av kompetansen i enheten. Det er også en konsekvens av en større bevissthet i den
enkelte fagenhet, om ansvar for egen tjenesteutvikling. Inn Trøndelag IKT sitt arbeid knyttet til Steinkjer
kommune har i veldig stor grad vært knyttet til ny kommune. I tillegg har det vært arbeidsoppgaver
knyttet til driftssetting av større byggeprosjekter slik som f.eks. Inn-Trøndelag helse og beredskapshus
og Steinkjer skole.

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
1100-Rådmannen
1101-Fellesutgifter
1102-Omstilling/ utvikling
1103-Næring
1105-Nye Steinkjer kommune
1110-Personaltjenesten
1111-Økonomitjenesten
1112-IKT- og kontorstøttetjenesten
1113-Plan- og utredningstjenesten
1114-IKT Inn-Trøndelag
1190-IIUA
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2019
2018
2019
1 374
47 911
38
16 660
-22
15 167
15 470
32 126
13 053
0
0
141 777

1 313
41 602
114
3 948
75
13 176
14 985
29 106
12 383
0
0
116 702

1 647
50 817
78
16 017
0
15 570
15 953
33 491
12 559
0
0
146 132

273
2 906
40
-643
22
403
483
1 365
-494
0
0
4 355

16,6 %
5,7 %
51,6 %
-4,0 %
0,0 %
2,6 %
3,0 %
4,1 %
-3,9 %
0,0 %
0,0 %
3,0 %

Rådmannen og stabstjenestene har et samlet mindreforbruk i forhold til revidert budsjett 2019 i
overkant av 4,3 mill kroner.
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Den største innsparingen relaterer seg til rådmannens fellesutgifter med til sammen 2,9 mill kroner.
Hovedårsakene til at det er et mindreforbruk på området skyldes:
•
•

Mindre utgifter til lønnsoppgjør enn avsatt i budsjett
Merinntekter vertskommunetilskudd asylmottak, og ubenyttet reserve knyttet til tiltak
integrering av flyktninger.

Stabstjenestene har et samlet mindreforbruk lik 1,8 mill kroner. Hovedårsakene til dette
mindreforbruket er
•
•
•

Mindre utgifter til Inn-Trøndelag IKT som følge av vakanser i stillinger, samt lave rente og
avdragsutgifter knyttet til at investeringene i 2019 ble utsatt til 2020 som følge av pågående
større digitaliseringsprosjekt mellom samarbeidskommunene.
Merinntekter knyttet til refusjon andre kommuner og VAR-områdene
Mindre utgifter i form av ubenyttede reserver lærlingeordningen og personforsikringer

Regnskap
Beløp i 1000

Regnskap Regnskap
2018
2019
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett Avvik i kr Avvik i %
2019

64 601

61 994

53 888

-8 106

-15,0 %

27 051

38 273

35 909

-2 364

-6,6 %

52 840

58 643

53 979

-4 664

-8,6 %

25 667
4 518
174 677
-982
-43 942
15
-13 066
-57 975
116 702

37 023
15 845
211 779
-1 226
-41 561
-1 676
-25 539
-70 002
141 777

25 759
16 139
185 674
-860
-37 326
-486
-870
-39 542
146 132

-11 264
294
-26 105
366
4 235
1 190
24 669
30 460
4 355

-43,7 %
1,8 %
-14,1 %
-42,5 %
-11,3 %
-244,9 %
-2835,5 %
-77,0 %
3,0 %

Investeringsregnskap
Enhet
1101 - Fellesutgifter
1110 - Personaltjenesten
1111 - Økonomitjenesten
1112 - IKT og kontorstøttetjenesten
1113 – Plan- og utredningstjenesten
1114 - IKT Inn-Trøndelag
SUM AVDELINGEN

Ant prosjekter
2
1
1
2
1
17
24
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1 150
69
539
629
1 178
8 514
12 079

Budsjett 2019
1 150
197
822
1 147
1 000
26 288
30 604

Avvik 2019
0
-128
-283
-518
178
-17 744
-18 525

Årsmelding 2019
Rådmannen med stabstjenester hadde i 2019 en samlet investeringsramme lik 30,6 mill kroner.
Hoveddelen av dette beløpet er knyttet til ulike IKT investeringer innenfor IKT Inn-Trøndelag. Steinkjer
kommune gjennomførte i samarbeid med nabokommunene et større digitaliseringsprosjekt i 2017/18. I
påvente av dette prosjektet og videre tiltak knyttet til digitalisering, er investeringene i 2018 og 2019 i
stor grad satt i bero til 2020-21. Noe som gir et relativt betydelig mindreforbruk på dette området i
2019. Det er også innenfor de andre områdene i stor grad innsparinger på investeringsbudsjettet, noe
som også har sammenheng med at enkelte prosjekter helt eller delvis er forskjøvet til 2020 i forbindelse
med bl.a. kommunesammenslåingen. Prosjektene innenfor fellesområdet er tilskudd fellesrådet og
tilskudd til brannslukkingsanlegg Mære kirke. Disse prosjektene er gjennomført med overføring av
midlene til fellesrådet.. Dette gjelder også deler av utviklingsprosjektene innenfor styringsverktøyene i
økonomitjenesten. Ubenyttede midler i 2019 vil bli foreslått rebudsjettert til 2020.

Sykefravær og HMS
Sykefravær
Årlig sykefravær 2014
Årlig sykefravær 2015
Årlig sykefravær 2016
Årlig sykefravær 2017
Årlig sykefravær 2018
Årlig sykefravær 2019

Fravær korttid
1,05 %
1,33 %
1,07 %
1,47 %
1,45 %
1,42 %

Fravær langtid
3,10 %
2,52 %
4,77 %
2,18 %
2,34 %
1,88 %

Samlet fravær
4,15 %
3,86 %
5,84 %
3,65 %
3,79 %
3,20 %

Rådmannen med stabstjenester har over tid hatt et svært lavt sykefravær. dette er også tilfellet i 2019,
hvor fraværet er redusert i forhold til 2018 og er det laveste de siste 6 årene.
Sykefraværet på dette området omfatter også lærlinger og hovedtillitsvalgte i kommunen.

KOSTRA Nøkkeltall
Kostra-analyse - Adm, styring og fellesutgifter
Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Prioritet
Brutto driftsutgifter til
administrasjon og styring i
kr. pr. innb (B) **)
Brutto driftsutgifter til
funksjon 100 Politisk styring
, i kr. pr. innb (B) **)
Brutto driftsutgifter til
funksjon 120
Administrasjon, i kr. pr. innb
(B) **)

6 108

6 765

6 955

6 999

4 726

5 746

6 300

5 357

252

339

234

449

335

392

250

368

4 733

5 221

5 613

5 594

3 453

4 125

4 935

4 117

**) Justert for utgiftsbehov
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Steinkjer kommune har i 2019 en økning i bruttoutgiftene til administrasjon og styring sammenlignet
med 2018 hvis en ser på tall pr innbygger. Dette har i stor grad sammenheng med økte utgifter knyttet
til arbeidet med kommunesammenslåing, noe som finansieres gjennom prosjektmidler fra staten.
Sammenlignet med snitt for kommunegruppe 13 i landet og utvalgte sammenligningskommuner, ligger
kommunen fortsatt høyere enn kommunegruppen, men midt på treet i forhold til de utvalgte
sammenligningskommunene.
I oversikten er det tall pr innbygger som sammenlignes. I kommunegruppen er det stort sett kommuner
større en Steinkjer kommune. Dette vil trolig påvirke sammenligningstallet med kommunegruppen, da
utgiftene ikke er direkte innbyggeravhengig og de fleste andre kommunene har flere innbyggere og dele
utgiftene på.
Både administrasjon og politisk styring ligger høyere enn foregående år, og begge indikatorene er
knyttet til prosjektarbeidet med kommunesammenslåingen. Brutto driftsutgifter til politisk styring viser
også en liten økning, men her er tallene fortsatt lavere enn både kommunegruppen og enkelte av
utvalgte sammenligningskommuner.

Kostra-analyse - Brann og ulykkesvern
Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Prioritet
Netto driftsutgifter, brann
og ulykkesvern, i prosent av
totale netto driftsutg (B)

1,8 %

1,3 %

1,8 %

1,8 %

1,2 %

1,5 %

2,5 %

1,4 %

342

280

311

500

664

474

450

392

Kvalitet
Årsgebyr for feiing og tilsyn ekskl. mva. (gjelder
rapporteringsåret +1)

Steinkjer kommune har en reduksjon i andelen netto driftsutgifter til brann og ulykkesvern
sammenlignet med 2018. Sammenlignet med kommunegruppen og de konkrete
sammenligningskommunene er utgiftene lavere enn både snittet for kommunegruppen og de fleste
utvalgte sammenligningskommuner.
Kommunen har lavere årsgebyr til feiing enn både kommunegruppen og de konkrete
sammenligningskommunene, etter at satsene har gått ned sammenlignet med 2018.

Kostra-analyse - Kirke
Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Prioritet
Netto driftsutgifter til
funksjon 392 tilskudd til
tros- og livssynssamfunn pr.
innbygger i kro (B) **)
Netto driftsutgifter til
funksjon 390,393 pr.
innbygger i kroner (B) **)

28

32

29

81

49

28

30

77

634

668

413

542

612

454

430

530
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Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Netto driftsutgifter, kirke, i
prosent av totale netto
driftsutgifter (B)

1,1 %

1,1 %

0,8 %

1,1 %

1,1 %

0,8 %

0,8 %

1,0 %

**) Justert for utgiftsbehov

Det har vært en økning i netto driftsutgifter pr innbygger til kirke og gravplasser sammenlignet med
2018, og Steinkjer kommune er fortsatt litt høyere i utgifter pr innbygger enn de konkrete
sammenligningskommunene og kommunegruppen. Når det gjelder samlede netto driftsutgifter til kirker
av totale netto driftsutgifter, så er kommunen også her litt høyere enn både kommunegruppen og flere
av sammenligningskommunene.
Selv om Steinkjer kommune i 2019 utbetalte mer til alternative tros- og livssamfunn enn i 2018, så har
Steinkjer kommune har lavere utgifter pr innbygger til tros- og livssamfunn en enkelte
sammenligningskommuner og snittet for kommunegruppen.. Her vil imidlertid både antallet innbyggere
i ulike tros og livssamfunn, samt antallet trossamfunn kunne påvirke tallene. I tillegg henger disse
utgiftene sammen med tilskudd pr innbygger til kirkeformål.

AVDELING OPPVEKST
Tjenesteområdebeskrivelse
Avdeling for oppvekst omfatter til sammen 21 tjenesteenheter: 12 grunnskoler (10 barneskoler og 2
ungdomsskoler), 6 kommunale barnehager, voksenopplæring, samt PPT (Pedagogisk Psykologisk
Tjeneste). Spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage
er knyttet til tre av de kommunale barnehagene (ressursbarnehager).
Spesialundervisning for fosterheimsplasserte barn fra Steinkjer som er bosatt i andre kommuner er
koordinert direkte under oppvekstsjefen. Det er en privatskole i kommunen (Steinkjer Montessoriskole
med ca. 125 elever). Her har kommunen et ansvar i forhold til spesialundervisning og skoleskyss.
Kommunen har tilsyns- og veiledningsansvar for 23 private barnehager. Oppvekstsjefen er tillagt
arbeidsgiveransvar for svømmeinstruktør i Dampsaga bad og for lærer/prosjektleder ved
Newtonrommet som er lokalisert ved Steinkjer videregående skole.
Det ble innført ny organisering fra 2019 i forbindelse med kommunesammenslåing mellom Steinkjer og
Verran.

Utvikling og utfordringer
Overordnet målsetting er at barnehagene i kommunen skal tilby gode utviklings- og aktivitetstilbud til
alle barn. Sentrale målsettinger i grunnskolen er at elevene skal mestre grunnleggende ferdigheter som
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. Det er også et overordnet mål at alle elever
skal inkluderes og oppleve mestring.
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For å nå disse målene iverksettes ulike strategier og tiltak på bakgrunn av de årlige kvalitetsmeldingene.
Tiltakene er knyttet til områdene læringsmiljø, spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, læring,
psykisk helse og kvalitetsarbeid. Kompetanseutvikling innenfor disse områdene er et sentralt
virkemiddel for å nå målene.
Ny kommunedelplan for barnehage og skole ble vedtatt 21.03.2018. Skisserte hovedområder i planen er
læringsmiljø, læring, inkludering og profesjon. Hvert hovedområde i planen er inndelt i hovedmålsetting,
status og innsatsområder. Til hvert innsatsområde er det skissert framtidsbilde. Et framtidsbilde viser
den situasjonen som skal kjennetegne barnehagene og skolene i Steinkjer på det aktuelle området.
Planen skisserer strategier for å nå ønsket situasjon. Forskning, erfaringer og ny kunnskap legges til
grunn i arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagene og skolene. Kvalitetssystemet for barnehage og
skole inneholder retningslinjer og milepæler for kvalitetsarbeidet. Dialog med barnehage, skole og
politikere er sentralt, og det er gjennomført dialogmøter på enhets og kommunenivå i 2019.
Ressursbruk og prioritering av aktuelle innsatsområder og tiltak vurderes og innarbeides i årsbudsjett og
økonomiplan.
Det er flere forhold som gir økonomiske utfordringer i planperioden. Utgifter til spesialpedagogiske
tiltak i barnehage og skole er stigende. Utgiftsøkningen skyldes i stor grad tiltak for barn/elever der
utfordringene er komplekse og opplæringstilbudet må skreddersys i hvert enkelt tilfelle. Når det gjelder
spesialundervisning er det nødvendig med tiltak som reduserer andelen elever som mottar
spesialundervisning. Samtidig må det tverrfaglige samarbeidet i kommunen videreutvikles, slik at
tiltakene som settes inn i enda større grad samsvarer med de utfordringer den enkelte elev har. Dette
betyr at det i mange tilfeller må settes inn og koordineres tiltak både på skolearena og
hjemmearena. Utgifter til få enkeltsaker utgjør en stor del av utgiftsøkningen på skoleområdet. På
barnehageområdet ser vi en markant økning i antall barn med store og omfattende hjelpebehov, og et
flertall av disse barna har rettigheter etter § 19g, barn med nedsatt funksjonsevne.
Opplæringsutgifter til fosterheimsplasserte barn og elever har stabilisert seg i 2019. Samtidig har
avdelingen satt i verk tiltak knyttet til oppfølging av fosterheimsplasserte barn i andre kommuner som
gjør at utgifter er redusert i enkeltsaker. Dette er et område som er lite forutsigbart og som i stor grad
styres av fosterheimsplasseringer til/fra kommunen.
Kunnskapsdepartementet iverksatte en ny bemannings- og pedagognorm for barnehagene fra
01.08.2018. Reformen vil kreve at barnehager i Norge har minst én voksen per seks barn over tre år
og minst én voksen per tre barn under tre år (bemanningsnorm). Det skal være én pedagogisk leder per
sju barn under tre år. Det skal være én pedagogisk leder per 14 barn over tre år (pedagognorm).
Kommunen har full barnehagedekning etter bestemmelsene i lov om barnehager. Om lag 1 100 barn har
plass i kommunale og private barnehager. I følge befolkningsprognoser kan det forventes at antall barn i
barnehagealder holder seg ganske stabilt i årene framover. Det samlede barnehagetilbudet, private og
kommunale barnehageplasser, bør dekke normalbehovet i hver krets. I henhold til vedtatt plan for
kommunal barnehagestruktur vil kommunen ha tilstrekkelig barnehagekapasitet framover.
Det har de siste årene vært en betydelig satsing på nybygg og renovering av skolebygg. Fortsatt gjenstår
store investeringer i planperioden. Det er viktig å ha en jevnlig vurdering av investerings- og
opprustningsbehovet for skolene i henhold til vedtatt skolestruktur, slik at alle skolene i kommunen
framstår som moderne og framtidsrettet. Våren 2020 presenteres en skolebruksplan som blant annet vil
si noe om investeringsbehovet framover.
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Steinkjer voksenopplæring har vært gjennom en omfattende omstillingsprosess de siste årene.
Resultatet er at enheten sin virksomhet og tjenesteyting i større grad samsvarer med inntektene. Det vil
være en kontinuerlig prosess med å tilpasse tjenestenivået ved enheten. Dette fordi antall elever vil
variere, og høyst sannsynlig reduseres i tiden framover.
PPT er fra 2018 vertskommune for Inderøy og Verran. Hovedutfordringene til PPT er et stort antall (540)
aktive saker, og at PPT får flere henvisninger med ønske om bistand fra foreldre, barnehager og skoler
enn tjenesten kan betjene fortløpende. Det er likevel positivt at antall aktive saker har gått markant ned
fra 2018 (700). PPT opplever at antallet komplekse saker som krever tett oppfølging med tverrfaglig
samarbeid er høyt. Strategien til PPT er å redusere antall aktive saker for å skape større
handlingsrom. Større handlingsrom vil gi økt kapasitet til direkte arbeid og veiledning i barnehage og
skole. PPT ønsker å starte arbeidet i saker så tidlig som mulig, og med en så god kvalitet på tjenestene
som mulig. Dette gjelder også systemarbeid med målsetting om kompetanseheving og
organisasjonsutvikling i barnehage- og skole. I forhold til kvalitet har tjenesten en klar strategi om å
opprettholde og videreutvikle PPT sin samlede kompetanse.
Hovedutfordringen på oppvekstområdet er en økning i barn og elever som har behov for særskilte tiltak
i barnehage og skole. Dette fører til at tilgjengelige ressurser i større grad blir benyttet til reaktivt arbeid
framfor forebyggende arbeid. Årsaksforklaringene er sammensatte, og en ser at mange unge sliter på
flere arenaer. Utfordringer med psykisk helse, konflikter i familien og stram økonomi i mange familier er
blitt mer fremtredende de siste årene. I tiden framover blir det nødvendig med videreutvikling av
arbeidsmåter, samhandling og effektivisering for å kunne gi et opplæringstilbud som er tilpasset alle
barn i barnehage og skole. Dette krever god samhandling mellom alle som jobber på oppvekstområdet,
og et godt samarbeid med barnas foresatte. Det er initiert flere utredninger i 2020 som har til hensikt å
frigjøre midler for å møte framtidas utfordringer.
Det er stor grunn til å tro at ny organisering i forbindelse med kommunesammenslåing vil styrke
grunnlaget for at kommunen skal videreutvikle sine tjenester til barn, unge og deres familier.
Sentrale styringsdokument for avdeling oppvekst er Kommunedelplan for barnehage og skole,
Rammeplan for barnehage, Læreplan for skole og tilhørende lovverk. Virkemidlene for å nå sentrale
målsettinger skisseres i årlige kvalitetsmeldinger for barnehage og skole, samt i enhetenes
utviklingsplaner og tiltaksplaner. Barnehagebasert og skolebasert kompetanseutvikling står sentralt, og
arbeidet spisses mot læringsmiljø, læring og tidlig innsats.

Utvalgte resultater
I 2019 har Steinkjer kommune sammen med Verran kommune iverksatt ny administrativ organisering.
Oppvekstetaten favner de fleste tjenester til barn- og unge. Steinkjer har i samarbeid med Inderøy og
Verran kommune kommet godt i gang med kompetansenettverk på barnehage og skoleområdet i regi av
Utdanningsdirektoratet sin desentraliserte ordning. På skoleområdet er arbeidet godt etablert, og
skolebasert kompetanseutvikling på områdene læringsmiljø og læring er sentralt. Når det gjelder
barnehageområdet er ordningen i gang, og vi forventer at den vil bli en god støtte til praksis i
barnehagene.
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Viktige begivenheter
I 2019 var det den store begivenheten at Steinkjer skole ble ferdigstilt og tatt i bruk fra skolestart i
august. Det arbeides videre med ny skole og barnehage på Mære, og ny barnehage på Lø.

Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
2100-Avdeling for oppvekst
2110-Beitstad skole
2111-Binde skole
2112-Egge barneskole
2113-Byafossen skole
2114-Kvam skole
2115-Lø skole
2117-Mære skole
2118-Ogndal skole
2120-Henning skole
2121-Steinkjer skole
2130-Egge ungdomsskole
2131-Steinkjer ungdomsskole
2150-Steinkjer voksenopplæring
2161-Byafossen komm barnehage
2162-Tufbakken Barnehage
2164-Søndre Egge Barnehage
2165-Sørlia Barnehage
2168-Egge Barnehage
2169-Steinkjersannan barnehage
2180-Tjenesteenhet PPT
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2019
2018
2019
143 709
15 839
10 610
26 788
12 900
8 520
15 337
20 908
7 212
9 100
31 740
31 363
45 200
6 832
7 183
9 522
7 561
3 642
11 119
21 211
7 657
453 953
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143 718
15 660
9 637
26 114
13 396
8 710
15 795
21 439
6 949
8 382
31 584
31 649
42 663
8 087
6 868
8 502
7 118
3 380
10 385
19 377
7 725
447 138

140 638
15 909
10 170
26 802
12 917
8 609
15 413
20 123
6 837
9 133
32 106
31 819
45 516
6 862
7 788
9 545
7 650
3 499
11 046
21 394
7 772
451 548

-3 071
70
-440
14
17
89
76
-785
-375
33
366
456
316
30
605
23
89
-143
-73
183
115
-2 405

-2,2 %
0,4 %
-4,3 %
0,1 %
0,1 %
1,0 %
0,5 %
-3,9 %
-5,5 %
0,4 %
1,1 %
1,4 %
0,7 %
0,4 %
7,8 %
0,2 %
1,2 %
-4,1 %
-0,7 %
0,9 %
1,5 %
-0,5 %

Årsmelding 2019
Avdeling oppvekst rapporterer med et samlet overforbruk på 2,4 mill. kroner i 2019.
Det er avvik på fellesområdet knyttet til merutgifter lønn ny organisering og tiltak knyttet til barn- og
unge med store og omfattende hjelpebehov. Totalt er merforbruket ved fellesområde i størrelsesorden
3 mill kroner.
Følgende enheter har et overforbruk i 2019:
•
•
•
•
•

Binde skole:
Mære skole:
Ogndal skole:
Sørlia barnehage:
Egge barnehage:

kr 440 000
kr 785 000
kr 375 000
kr 143 000
kr 73 000

Merforbruket ved disse enhetene er knyttet til merutgifter variabel lønn.
Øvrige enheter har resultat i balanse eller mindreforbruk. Det at flere enheter har et betydelig
mindreforbruk, reduserer avdelinga sitt samlede overforbruk.

Regnskap
Beløp i 1000

Regnskap Regnskap
2018
2019
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett Avvik i kr Avvik i %
2019

357 314

372 739

342 173

-30 566

-8,9 %

30 741

29 314

26 020

-3 294

-12,7 %

137 455

130 822

130 017

-805

-0,6 %

12 076
2 054
539 640
-19 389
-70 957
-1 163
-993
-92 502
447 138

19 999
4 003
556 878
-19 765
-82 031
-15
-1 114
-102 925
453 953

11 612
0
509 822
-19 243
-37 861
0
-1 170
-58 274
451 548

-8 387
-4 003
-47 056
522
44 170
15
-56
44 651
-2 405

-72,2 %
0,0 %
-9,2 %
-2,7 %
-116,7 %
0,0 %
4,8 %
-76,6 %
-0,5 %

Investeringsregnskap

Enhet
2100 - avdeling oppvekst felles
2169 – Steinkjersannan barnehage
SUM AVDELING

Ant prosjekter
3
1
4
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918
0
918

Budsjett 2019
3 467
700
4 167

Avvik 2019
-2 549
-700
-3 249

Årsmelding 2019
Avdeling oppvekst har totalt hatt fire investeringsprosjekter 2019. Fagsystem skole og barnehage med
budsjett 2 mill kroner er ikke gjennomført, men utsatt til 2020 i forbindelse med
kommunesammenslåing. De øvrige prosjektene innenfor avdelingen er knyttet til inventar og utstyr ved
skolene og uteområdet Steinkjersannan barnehage. En del av investeringsmidlene til inventar og utstyr
er rebudsjettert til 2020, og det samme gjelder uteområdet Steinkjersannan barnehage som ikke ble
påstartet i 2019.

Sykefravær og HMS

Sykefravær
Årlig sykefravær 2014
Årlig sykefravær 2015
Årlig sykefravær 2016
Årlig sykefravær 2017
Årlig sykefravær 2018
Årlig sykefravær 2019

Fravær korttid
1,92 %
2,21 %
2,06 %
2,18 %
2,03 %
2,01 %

Fravær langtid
6,29 %
6,66 %
6,47 %
5,64 %
6,03 %
7,46 %

Samlet fravær
8,21 %
8,87 %
8,53 %
7,82 %
8,06 %
9,47 %

Avdeling oppvekst har en relativt kraftig økning i sykefravær i 2019, og det samlede fraværet er det
høyeste på de siste seks årene. Økningen er knyttet til langtidsfravær. Det er en økning både innenfor
barnehagene og skolene, men økningen er størst innenfor skolene.
Det er igangsatt et arbeid for å få et bedre grunnlag for å forstå årsakssammenhengene, og den nye
etaten vil i samarbeid med den enkelte enhet, personal, bedriftshelsetjenesten og NAV spesifikt følge
opp slik at riktige tiltak blir satt inn.

KOSTRA Nøkkeltall
Kostra-analyse - Grunnskole
Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Prioritet
Netto driftsutgifter
grunnskolesektor (202, 215,
222, 223) i prosent av
samlede netto driftsutgif (B)
Netto driftsutgifter til
grunnskolesektor (202, 215,
222, 223), per innbygger 6-15
år (B)

26,7 %

27,0 % 22,0 %

21,4 %

132 319

137 891 105 826

116 111

24,7 %

21,8 %

24,4 %

22,9 %

130 957 111 484

116 690

108 028

Produktivitet
Driftsutgifter til
undervisningsmateriell (202),
per elev i grunnskolen (B)
Gjennomsnittlig
gruppestørrelse, 1.10.årstrinn (B)

1 535

1 516

1 480

4 261

1 069

1 108

1 111

1 207

12,8

13,2

14,2

13,4

11,8

14,1

14,2

13,7
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Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Dekningsgrad
Andel elever i grunnskolen
som får spesialundervisning
(B)
Andel elever i grunnskolen
som får særskilt
norskopplæring (B)
Andel innbyggere 6-9 år i
kommunal og privat SFO (B)
Andel timer
spesialundervisning av antall
lærertimer totalt (B)

9,2 %

9,5 %

8,8 %

4,6 %

8,1 %

8,6 %

11,5 %

7,4 %

5,2 %

5,7 %

8,0 %

3,3 %

7,8 %

4,0 %

3,0 %

5,5 %

35,4 %

40,9 % 44,0 %

41,6 %

61,9 %

50,7 %

45,9 %

60,8 %

18,7 %

20,1 % 17,6 %

15,5 %

14,5 %

16,8 %

18,7 %

17,4 %

Netto driftsutgifter til skolesektoren i prosent av samlede netto driftsutgifter har hatt en liten økning
fra 2018 til 2019. Kommunen ligger forholdsvis høyt over landsgjennomsnittet og
sammenligningskommunene på dette området.
Netto driftsutgifter pr elev per elev til grunnskole per innbygger i målgruppen har også økt, og her
er Steinkjer fortsatt en god del over andre sammenlignbare kommuner. Dette skyldes at lærertettheten
i Steinkjer er noe bedre enn disse kommunene, noe som bl.a. har sammenheng med skolestruktur.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse i kommunen har økt siden 2018, og har nærmet seg de andre
kommunene selv om Steinkjer fortsatt har lavere gruppestørrelse en de fleste andre og snittet for
KOSTRA-gruppen.
Mesteparten av driftsutgiftene per elev er knyttet til lønnskostnader. Ressurser til lærere vil i stor grad
styres gjennom norm for lærertetthet.
Ressursbruken til undervisningsmateriell har de siste årene vært ganske stabil rundt eller over
gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner. I 2019 er ressursbruken litt høyere enn
sammenligningskommunene og KOSTRA-gruppe 13.
Andelen elever med vedtak om spesialundervisning har vært økende de siste årene. Fortsatt er
andelen noe høyere i Steinkjer enn gjennomsnittet. Det er spesielt andelen med spesialundervisning på
5.-7. trinn som er høy i Steinkjer sammenlignet med andre kommuner. Den samme utviklingen ser en
når det gjelder andel timer spesialundervisning av antallet læretimer totalt.
Steinkjer kommune har en økning i antallet innbyggere 6 - 9 år i SFO, men ligger likevel under
sammenligningskommunene, og spesielt lavere sammenlignet med KOSTRA-gruppen.

Kostra-analyse - Barnehage
Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Prioritet
Netto driftsutgifter
barnehagesektoren i prosent
av kommunens totale netto
driftsutgifter (B)

14,4 %

13,9 % 14,7 %

12,2 %
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13,6 %

14,1 %

16,7 %

15,2 %
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Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Netto driftsutgifter per
innbygger 1-5 år i kroner,
barnehager (B) **)

164 835

175 559 173 577

185 724

172 152 164 374

167 630

159 943

68,9 %

66,4 % 67,5 %

66,1 %

65,8 %

69,4 %

70,5 %

67,3 %

34,5 %

34,4 % 18,0 %

43,7 %

50,9 %

49,6 %

34,5 %

40,5 %

10,1 %

14,7 % 15,0 %

15,9 %

14,1 %

11,4 %

10,9 %

19,2 %

Dekningsgrad
Andel barn 0-6 år med
barnehageplass (B)
Andel barn i kommunale
barnehager i forhold til alle
barn i barnehage (B)
Andel minoritetsspråklige
barn i barnehage i forhold til
alle barn med
barnehageplass (B)
**) Justert for utgiftsbehov

Tallene viser at Steinkjer kommune har ligget forholdsvis likt sammenlignbare kommuner når det gjelder
netto driftsutgifter pr. innbygger i målgruppen. Dette er tilfellet også i 2019 selv om andelen for
Steinkjer har gått noe ned, og ligger under snittet for KOSTRA-gruppen.
Netto driftsutgifter pr barn i målgruppen 1 - 5 år har gått opp i 2019, noe som har sammenheng med
bemanningsnorm, og tallene er nå relativt lik sammenligningskommunene.
Andelen førskolebarn i barnehage har gått litt ned og er nå på samme nivå som sammenlignbare
kommuner. Det er samme andel barn i private barnehager i 2019 som i 2019, men tallet er noe mindre
enn de andre kommunene og snittet for KOSTRA-gruppen.
Når det gjelder andelen minoritetsspråklige barn i barnehage vil dette selvsagt ha sammenheng med
det totale antallet i kommunen. Her ser vi at tallet har økt siden 2018, og tallet er noenlunde lik de
øvrige kommunene.

AVDELING HELSE
Tjenesteområdebeskrivelse
Avdelingen omfatter fire tjenesteenheter som fra 2020 er organisert i sektor forebygging i den nye
oppvekstetaten og fem tjenesteenheter som er organisert i helseetaten i den nye kommunen.
I 2019 bestod avdelingen av følgende enheter: NAV-sosiale tjenester, barn og familie,
avlastningsbolig barn og unge, dag- og døgnrehabilitering, mestring og oppfølging, legevakt og
legetjenester, integrering, barnevern og Inn-Trøndelag DMS.
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Utvikling og utfordringer
Flere av avdelingens tjenesteenheter ble samlokalisert Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus i 2019,
noe som var et stort løft både for kommunen og enhetene. Det er allerede fra dag en, positive synergier
knyttet til dette, og det forventes at dette utvikler seg ytterligere.
Enhet barn og familie gir hjelpe- og støttetjenester til barn i alderen 0-20 år og deres familier som er
relatert til utvikling, oppdragelse, helse, habilitering, vaksinasjoner og veiledning ved feriereiser og
opphold i utlandet. Barnevernstjenesten endret oppfølgingskriterier i 2019, noe som gjorde at
helsestasjon- og skolehelsetjenesten jobbet mer med utfordrende saker. Tjenestene oppdaget flere
voldssaker i familier. Fysio- og ergoterapitjenesten hadde stort fokus på koordinering av barn med
sammensatte behov. Overgangen barn – voksen er en kritisk overgang for mange ungdommer noe som
tjenesten har laget bedre rutiner på.
Det er et mål at kommunens tjenester i kommende økonomiplanperiode fortsatt skal dreies mot
forebygging, rehabilitering og samhandling for en friskere befolkning, og at gode resultater etter
utprøving og tilpassing gjennom prosjekt skal søkes implementert i drift.
Helsetjenestene har ivaretatt store deler av arbeidet med utvikling og tilpassing av samhandling i helseog omsorgsområdet, både internt i kommunen og opp mot de tre kommunene i InnTrøndelagssamarbeidet. Samhandlingen mellom tjenestene i Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus har
økt etter innflytting høsten 2019. Styringsgruppen for prosjektet avsluttet sitt arbeid i desember, og
overlot videre ansvar for koordinering av drift og samhandling til et Samhandlingsutvalg bestående av
tre sektorledere med ansvar for de kommunale tjenestene i huset, og et Samhandlingsforum som består
av alle leietakerne, og som ledes av en kommunal enhetsleder for en periode.
Den samlede dokumentasjonen i Folkehelseprofil og UngHUNT om barn og unges utfordringer innen
psykisk helse, la grunnlaget for mer kvalifisert og tettere tverrfaglig oppfølging av barn og unges
psykiske helseutfordringer. En klar strategi var å etablere tverrfaglige og tverrsektorielle tjenester opp
mot denne målgruppen. Dette har vært befestet gjennom ledernettverket for barn og unge, og dette
nettverkets deltakelse i KS sitt Effektiviseringsnettverk med fokus på utsatte barn og unge.
Enhet barn og familie var driver av; partssamarbeidet Gymlab, for tilrettelegging av kroppsøving i
ungdomsskolen og videregående skole, samt prosjektene Foreldrestøtte i helsestasjonen, som har fokus
på styrking av foreldrekompetansen og økt ressurs av jordmor. Styrking av skolehelsetjenesten har hatt
fokus på fysioterapeut i tjenesten, foreldrestøtte ved ICDP (foreldreveiledningsprogram) og
habiliteringsforløp.
Leder for enheten deltok i pilot Strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam og KS-effektiviseringsnettverk
for bedre tverrfaglig samarbeid rundt utsatte barn og unge sammen med ledere fra barnevern,
barnehager, skoler, PPT og Avlastning barn og unge, og deltok på KS sin nordiske samling på Island
høsten 2019.
I tillegg ble prosjektet OTF (On The Frontline) et satsingsområde i begge ungdomsskolene med
tverrfaglige fraværsteam som har fulgt opp konkrete saker i skolene i samarbeid med lærere, elever og
foresatte. Jo Magne Ingul ved barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag har ledet
dette internasjonale prosjektet med flere kommuner, og som videreføres ut 2020.
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Enhet avlastning barn og unge hadde redusert åpningstid i 2019, noe som førte til utfordringer med å
danne gode gruppesammensetninger, samt fleksibilitet i tjenesteytingen. Tjenesten hadde styrt vakanse
tilsvarende ett årsverk. Det har vært behov for økning i avlastningstilbudet for brukere over 18 år i
påvente av tildeling til egen bolig. Det har vært utfordrende å skaffe støttekontakt, når noen har sluttet.
Mestringsteknologiprosjektet barn og unge har i tett samarbeid med lærere hatt fokus på elever med
ulik type funkjonsproblematikk. Flere hjelpemidler har blitt prøvd ut og tatt i bruk i undervisningen, da
det har gitt en bedre læringssituasjon for aktuell elev. Disse hjelpemidlene har også blitt utprøvd
samtidig i heimen og hvis aktuelt ved avlastningsopphold, slik at barna og deres nærpersoner har kunnet
venne seg til bruken på flere arenaer. Tre barn ved tre ulike skoler i tre kommuner har deltatt i
prosjektet. Vi ser også en effekt i at flere fagtjenester nå enn tidligere, har fokus på mestringsteknologi
både i skole og avlastning etter denne satsingen.

Året 2019 har vært et utfordrende år for enhet barnevern på mange områder. Det ble blant annet et
bytte av barnevernleder i april/mai, flytting til IHBH på høsten og prosess for sammenslåing av Inderøy
og Steinkjer barneverntjeneste fra 2020. Undersøkelsesteam har hatt store utfordringer i 2019. Mye
begrunnet i økt antall bekymringsmeldinger, og alvorlighetsgraden i meldingene. Disse utfordringene
førte til en økning av fristoverskridelser på undersøkelser. I tiltaksteamet som arbeider for å oppnå
endring hos familiene det er knyttet bekymring til, og for å forhindre omsorgsovertagelser, har
utfordringen i 2019 vært kapasiteten til familieveilederne. Omsorgsteam har ansvaret for alle barn og
unge kommunen har omsorgen for. Mye av tiden går med til fosterhjemsbesøk, oppfølging av ungdom
på institusjon, i ettervern og biologiske foreldre. I 2019 var det en økning i antall
institusjonsplasseringer.
TfoU ferdigstilte sin evaluering av vår interkommunale barnevernvakt høsten 2019. Det ble klart at det
måtte til en god del endringer for å gjøre ordningen bærekraftig.
Flytting til IHBH oppleves veldig positivt, og har åpnet opp for mange muligheter for et bedre tverrfaglig
arbeid med barn og unge. Enhet barnevern deltar også i KS-effektiviseringsnettverk for bedre tverrfaglig
samarbeid rundt utsatte barn og unge.

Asyl- og flyktningetilstrømningen var dalende i 2019. Det ble bosatt 32 flyktninger, men det var flere
familiegjenforeninger. Det har vært et godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid om dette.
Steinkjer kommunale mottak hadde 7,8 årsverk fordelt på 8 ansatte. Mottaket ble opprettet i juni 2016,
etter avtale med UDI, og er et desentralisert asylmottak med plass til 150 beboere fordelt på 25
boligenheter. UDI utløste 30 opsjonsplasser, slik at mottaket har hatt en kapasitet på 180 plasser det
meste av året. Avtalen er gyldig til UDI sier opp bruk av plassene. Vet utgangen av 2019 var det i
hovedsak familier med barn i mottaket, og mange av disse kom fra Tyrkia. Steinkjer kommunale mottak
fikk etter utflyttingen fra O2-bygget midlertidig lokalisering i noen måneder i Rønning- kvartalet, før det i
desember ble flyttet til nye lokaler i Kongens gate 42. UDI gjennomførte i desember tilsyn med
mottaket, og det ble kun mindre avvik knyttet til praktiseringen av barnebasen. I det øvrige fikk
mottaket svært gode tilbakemeldinger.
Kommunen hadde vedtak om å bosette 32 flyktninger i 2019, ingen enslige mindreårige. Et eget team
jobbet tett med tidligere bosatte enslige mindreårige flyktninger, totalt 2,7 årsverk. Tjenesten ble
redusert med 1,7 årsverk i løpet av 2019, på grunn av nedgang av antall bosettinger og utfasing av
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satsingen på enslige mindreårige. Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med kommunens forvaltning av
introduksjonslovens krav om individuell plan. Dette medførte noen avvik som tjenesten har jobbet godt
med i etterkant av tilsynet, og avviket ble lukket ved årsskiftet. Samarbeidet, dialogen og møtepunktene
mellom Steinkjer voksenopplæring, NAV og Flyktningetjenesten blir stadig bedre og tettere, og partene
jobber godt sammen med deltakerne i introduksjonsprogrammet. I 2019 avsluttet 48 deltakere
introduksjonsprogrammet. Disse fortsetter med følgende aktivitet:
•
•
•
•
•

4 er i arbeid
1 høyere utdanning
14 videregående skole
17 grunnskole
7 over på ulike tiltak i NAV

Dette betyr at litt under halvparten av de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2019, gikk over til
jobb, videregående skole eller høyskole. En stor andel deltakere avsluttet introduksjonsprogrammet
mens de fortsatt var i grunnskole. Det er mange som har lite skolegang fra hjemlandet, og de må
gjennomføre grunnskole for å kunne fortsette veien mot en fagutdanning på videregående skole.
Enhet Integrering opplever at det er mange flyktninger som har lite skolegang, og som må gjennomføre
grunnskole før de kan fortsette veien til fagutdanning. Arbeidsmarkedet i regionen etterspør i stor grad
ansatte med fagutdanning. Steinkjer Voksenopplæring og enhet Integrering startet derfor i 2019 et
samarbeid hvor deltakere i introduksjonsprogrammet med liten utdanning fra hjemlandet kom i gang
med et grunnskoleløp langt tidligere i introduksjonsprogrammet enn vanlig. Enkelte har tidligere gått 3
år i introduksjonsprogram med norskopplæring og språkpraksis, og deretter startet på grunnskolen. I
slike tilfeller blir veien til en fagutdanning svært lang, og en del dropper ut underveis. Vår antagelse var
at motivasjonen og innsatsen økte ved at veien til fast jobb ble kortere. Dette kan medføre at deltakere i
introduksjonsprogrammet må få utvidet programtiden med et 3. år, noe som også medfører mer
utbetaling av introduksjonslønn. Tanken er at denne innsatsen vil betales tilbake ved at deltakerne
kommer i jobb, blir økonomisk selvstendig og får mindre behov for økonomisk sosialhjelp.
UDI har konkurranseutsatt all mottaksdrift, og Steinkjer kommune fikk i 2019 rammeavtale slik at
kommunen kan være med i konkurranse om videre mottaksdrift av 120 basisplasser og 30
tilleggsplasser. Resultatet av denne konkurransen skulle vært avklart i desember 2019, men har blitt
utsatt flere ganger og er enda ikke avklart. Denne konkurransen vil bety vinn eller forsvinn for mottaket i
løpet av 2020.

De kommunale tjenestene i NAV består av økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning,
kvalifiseringsprogrammet, oppfølging av brukere og vedtak om økonomisk sosialhjelp. Jobbhuset er et
lavterskel tiltak i egenregi fra NAV Inn-Trøndelag til ungdommer under 30 år, i tillegg til et tilbud til de
det stilles aktivitetskrav til ved vedtak om sosialhjelp. For 2019 ble det tildelt ekstra midler for en
koordinator ved Jobbhuset, for å kunne tilby mere individuelle tilbud til ungdommer under
aktivitetskrav, og for tettere oppfølging. Kompetansesenter for gjeldsrådgivning er etablert som et
prosjekt for å styrke gjeldsrådgivningstjenesten, og bidra til at NAV- kontoret kan jobbe mer
forebyggende mot brukerne med økonomiske utfordringer.
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Dag- og døgnrehabiliteringsenheten skiftet navn til Steinkjer rehabilitering i forbindelse med flyttingen
fra Egge Helsetun til Inn-Trøndelag helse og beredskapshus i oktober 2019. Aktivitetssenteret flyttet fra
Samfunnshuset til Drivhuset ved Bystranda i samme perioden som resten av enheten flyttet til IHBH.
Lokalene er mindre og gir dermed plass til færre gjester, men fungerer ellers svært
godt. Frisklivssentralen ga tilbud til personer i alle aldre som hadde økt risiko for, eller allerede hadde
utviklet sykdom og som hadde behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. I 2019
fikk 65 deltakere ulike frisklivstilbud. Resultatene viser generelt bedret fysisk helsetilstand.

Kommunen overtok Dampsaga legesenter fra 01.01.19, og dette kontoret ble organisert som et tilbud
under enhet legevakt og legetjenester. Både dette kontoret og legevakta flyttet inn i IHBH høsten 2019.
Kommunens fastleger har tilsammen 23 483 pasienter på listene sine. Ved årsskifte var det 3 åpne lister
og 291 ledige plasser. Enheten stimulerte til utviklingsarbeid og til rekrutteringstiltak gjennom
tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. 14 fastleger fra Verran og Steinkjer ble i 2019 med i en 3-årig pilot,
Strukturert tverrfaglig oppfølgingsteam og risikokartlegging, som drives av Helsedirektoratet.

DMS Inn-Trøndelag er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Snåsa, Inderøy
og Steinkjer, og Helse Nord-Trøndelag (HNT). Det var 16 sengeplasser og 6 dialyseplasser ved senteret i
2019. DMS intermediære senger hadde en beleggsprosent 93 % og en gjennomsnittlig liggetid på 7 døgn
og 500 innlagte pasienter. Høsten 2019 flyttet DMS inn i flotte tidsriktige lokaler i Helse og beredskaps
huset. Under flytte perioden var det et redusert belegg i en måned for å sikre forsvarlig
pasientbehandling.

Viktige begivenheter
Barneverntjenesten i Steinkjer inngikk fra oktober 2016 samarbeid med Verran kommune om drift av
barneverntjenesten i Verran. Enhet Integrering i Steinkjer og flyktningetjenesten i Verran kommune
inngikk avtale om vertskommunesamarbeid fra august 2018 og fram til kommunesammenslåing.
Svangerskap-, helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Verran ble virksomhetsovertatt fra 01.01.19.
Arbeidet med samkjøring startet høsten 2018 og ble videreført inn til kommunesammenslåingen i 2020.
Fra september ble det gjort en avtale med Snåsa kommune, angående salg av jordmor tilsvarende 0,2
årsverk.
Enhetene barn og familie, barnevern, dag- og døgnrehabilitering, legevakt og legetjenester og DMS
ble samlet i nye Inn-Trøndelag helse og beredskapshus fra september. Dette var et stort løft, og førte
mye positivitet med seg. Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus ble offisielt åpnet den 5. november.
Åpen Barnehage ble fra sommeren redusert til en dag i uka med en ansatt tilstede. Fra oktober ble det
tilholdssted i Familiens hus i IHBH. Dette har fungert godt, og tilbudet hadde høyt besøkstall fra første
dag.
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Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
3300-Avdeling for helse
3305-Tjenesteenhet NAV - sosiale tjenester
3310-Tjenesteenhet barn og familie
3320-Tjenesteenhet avlastning barn og unge
3340-Tjenesteenhet dag- og døgnrehabilitering
3350-Tjenesteenhet mestring og oppfølging
3360-Tjenesteenhet for legevakt og legetjenester
3361-Dampsaga legesenter
3370-Tjenesteenhet integrering Flyktningetjenesten
3375-Tjenesteenhet integrering - Steinkjer
kommunale mottak
3380-Tjenesteenhet barnevern
3390-Tjenesteenhet DMS Inn-Trøndelag
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2019
2018
2019
13 295
45 585
18 065
10 249
23 139
16 869
28 147
2 163

14 347
46 508
17 215
10 585
21 528
15 922
27 320
-1

14 279
47 768
18 118
10 151
24 116
17 635
25 397
2 534

984
2 183
53
-98
977
766
-2 750
371

6,9 %
4,6 %
0,3 %
-1,0 %
4,1 %
4,3 %
-10,8 %
14,6 %

24 999

29 483

26 115

1 116

4,3 %

-235

-214

231

466

201,6 %

55 945
0
238 222

52 129
0
234 821

53 597
0
239 941

-2 348
0
1 719

-4,4 %
0,0 %
0,7 %

Avdeling helse har i 2019 et samlet mindreforbruk lik 1,7 mill kroner sammenlignet med revidert
budsjett 2019. I dette ligger en korrigering med ca 1 mill kroner mellom 2018 og 2019 innenfor NAV, slik
at det reelle mindreforbruket er 0,7 mill kroner. Selv om avdelingen samlet har et mindreforbruk, er det
betydelige avvik på enkelte av enhetene.
Nav sosiale tjenester har et mindreforbruk lik 2,2 mill kroner. Korrigert for mellomværende med 2018
blir mindreforbruket 1,2 mill kroner. Hovedårsaken til dette er et mindre forbruk på økonomisk
sosialhjelp sammenlignet med revidert budsjett lik 1 mill kroner. . Forbruket er betydelig høyere
sammenlignet med opprinnelig budsjett 2019. Totalt er det utbetalt 31,2 mill kroner til økonomisk
sosialhjelp i 2019. Dette er 0,8 mill kroner lavere enn i 2018. Sammenlignet med opprinnelig budsjett
2019 er det et overforbruk med 5 mill kroner.
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Tjenesteenhet dag og døgnrehabilitering har et mindreforbruk lik 0,98 mill kroner og mestring og
oppfølging har et tilsvarende avvik lik 0,77 mill kroner. Årsaken til mindreforbruk i disse enhetene er
knyttet til tidvise vakanser, sykmeldinger uten vikar, samt statstilskudd ressurskrevende brukere.
Legevakt og legetjenester inkl Dampsaga legesenter har et samlet merforbruk lik 2,4 mill kroner.
Hovedårsaken er knyttet il høyere utgifter fastlegeordningen enn budsjettert.
Enhet integrering har et samlet mindreforbruk lik 1,6 mill kroner. Dette skyldes lavere utgifter knyttet til
integrering pga tidvis lavere antall flyktninger gjennom året enn budsjettert. I tillegg ble det utløst
opsjonsplasser ved mottaket. dette ga økt tilskudd uten at utgiftene var tilsvarende høye.
Barnevernstjenesten har et merforbruk lik 2,3 mill kroner. dette er knyttet til økte
plasseringsutgifter/økt antall barn sammenlignet med budsjett 2019.
Det er også innsparing innenfor avdelingens fellesområde. dette skyldes vakanse/sykmelding i stillinger,
samt mindre utgifter til driften av DMS enn budsjettert.

Regnskap
Beløp i 1000

Regnskap Regnskap
2018
2019
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett Avvik i kr Avvik i %
2019

205 181

220 365

191 567

-28 798

-15,0 %

36 309

37 124

34 815

-2 309

-6,6 %

52 320

58 976

48 879

-10 097

-20,7 %

46 746
6 196
346 752
-9 710
-85 362
-12 306
-4 552
-111 931
234 821

44 865
10 089
371 419
-11 181
-105 910
-11 614
-4 493
-133 197
238 222

39 986
500
315 747
-8 965
-55 880
-10 661
-300
-75 806
239 941

-4 879
-9 589
-55 672
2 216
50 030
953
4 193
57 391
1 719

-12,2 %
-1917,8 %
-17,6 %
-24,7 %
-89,5 %
-8,9 %
-1397,6 %
-75,7 %
0,7 %

Investeringsregnskap

Enhet
3300 - avdeling helse felles
3310 - Enhet barn og familie
3320 - Enhet avlastning barn og unge
3340 - Enhet dag og døgnrehab
3360 - Enhet legevakt og legetjenester
SUM AVDELING

Ant prosjekter
3
1
2
2
3
11
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14 220
1 030
0
2 825
2 018
20 093

Budsjett 2019
14 085
1 000
200
2 249
4 500
22 250

Avvik 2019
135
30
-200
576
-2 482
-2 157

Årsmelding 2019
Avdeling helse hadde i 2019 et samlet investeringsbudsjett lik 22,25 mill kroner fordelt på elleve
prosjekter. Fire av disse prosjektene var relatert til innflyttingen i helse- og beredskapshuset med et
samlet budsjett lik 19,5 mill kroner. Disse prosjektene er sett litt under ett gjennom året, og det gjenstår
totalt 2,2 mill kroner av disse midlene som rebudsjetteres til 2020. Til fratrekk på denne
rebudsjetteringen kommer kr 270 000 som er merforbruk innenfor IKT til utstyr helsehuset, slik at den
totale rebudsjetteringen for helse og beredskapshuset blir i underkant av 2 mill kroner. De resterende
prosjektene er tilnærmet avsluttet med unntak av to mindre prosjekter innenfor avlastningsboligen.

Sykefravær og HMS

Sykefravær
Årlig sykefravær 2014
Årlig sykefravær 2015
Årlig sykefravær 2016
Årlig sykefravær 2017
Årlig sykefravær 2018
Årlig sykefravær 2019

Fravær korttid
1,07 %
1,64 %
1,56 %
1,68 %
1,59 %
1,65 %

Fravær langtid
6,73 %
5,61 %
4,43 %
3,86 %
4,64 %
4,58 %

Samlet fravær
7,80 %
7,25 %
6,00 %
5,54 %
6,23 %
6,23 %

Totalt sykefravær i 2019 for hele avdeling helse ble 6,23 %. Dette er det samme som året før og er lavt
med tanke på typen tjenester i avdelingen. Tjenestene har i 2019 hatt hovedfokus på
sammenslåingsprosessen dette året, og medarbeidermedvirkning og partssamarbeidet har vært et viktig
virkemiddel og grunnlag for gode prosesser i enhetene.

KOSTRA Nøkkeltall
Kostra-analyse - Barnevern
Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Prioritet
Netto driftsutgifter per
innbygger 0-17 år,
barnevernstjenesten (B) **)

11 867

13 508 10 011

12 294

11 704

9 478

15 441

10 123

**) Justert for utgiftsbehov

Det er en økning i netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år i barnevernet fra 2018 til 2019, og
kommunen ligger høyere enn sammenligningskommunene og snittet for KOSTRA-gruppen. Dette
skyldes blant annet at kommunen hadde flere ungdommer i institusjon i 2019 enn i 2018. Det er ulike
årsaker til økning i institusjonsplasseringer. Det kan se ut som det er en tendens i at barne- og
ungdomspsykiatrien ikke har kapasitet til å yte den nødvendige og omfattende hjelpen en del ungdom
har behov for. Flere av ungdommene som ble plassert i institusjon, har utfordringer med psykisk helse
over tid, som blir for omfattende for foreldre å håndtere. En annen faktor er at enheten også måtte
kjøpe flere tiltak som var kostnadskrevende, og som ikke er tilgjengelig i egen kommune. Det er i
hovedsak snakk om kjøp av avlastning/ besøkshjemstiltak av private tilbydere. En tredje faktor som kan
nevnes, er at det synes å være for få tiltak rettet mot barn, ungdom og foreldre på primær og sekundær
forebyggingsnivå i kommunen. Dette kan føre til at barneverntjenesten må tilby omfattende og
kostnadskrevende tiltak til barn og familier, som kunne ha fått hjelp tidligere.
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Kostra-analyse - Kommunehelse
Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Prioritet
Netto driftsutg til diagnose,
behandling og rehabilitering
pr. innbygger (B) **)
Netto driftsutg til
forebygging, helsestasjonsog skolehelsetj. pr. innb 020 år (B) **)
Netto driftsutgifter til
forebyggende arbeid, helse
pr. innbygger (B) **)

2 245

2 214

2 118

1 669

1 452

1 924

1 757

1 877

1 781

2 129

2 372

2 789

2 994

3 491

2 908

2 930

248

223

106

383

418

402

329

255

**) Justert for utgiftsbehov

Steinkjer har økt netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr innbygger, og ligger
høyere enn både sammenlignbare kommuner og KOSTRA-gruppe 13. Dette skyldes merkostnader
knyttet til rekrutteringsordninger for å få fastleger i ledige fastlegehjemler. Kommunen har ansatt
fastleger på fastlønn og inngått avtaler etter hybridmodellen.
Steinkjer kommune har gått noe opp, men ligger fortsatt lavt på netto driftsutgifter til forebygging,
helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr innbygger 0-20 år, i forhold til sammenlignbare kommuner og
KOSTRA-gruppe 13. Det var behov for å styrke opp helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og et halvt
årsverk ble flyttet internt i enhet barn og familie fra BAPP-gruppe som tidligere tilhørte en annen
KOSTRA-funksjon. I tillegg er det i gjeldende økonomiplan satt av økte ressurser til dette område
gjennom at det er bevilget midler til delvis opprettholdelse av tjenester når ekstern finansierte
prosjekter opphører.
Netto driftsutgift til forebyggende arbeid, helse pr innbygger, har gått noe ned i Steinkjer fra 2018 til
2019. Steinkjer ligger jevnt med KOSTRA-gruppen, mens utgiften varierer stort mellom de
sammenlignbare kommunene. Migrasjonshelsetjenester ligger innenfor denne KOSTRA-funksjonen, og
denne tjenesten er redusert på grunn av færre beboere i mottak og bosatte flyktninger.

Kostra-analyse - Sosiale tjenester
Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Prioritet
Netto driftsutgifter til råd,
veiledning og
sos.forebyggend arb. pr.
innb, 20-66 år (B) **)
Netto driftsutgifter til
sosialtjenesten pr. innbygger
(B) **)
Netto driftsutgifter til
sosialtjenesten pr. innbygger
20-66 år (B) **)

1 838

1 912

1 096

2 092

1 759

1 235

1 398

1 462

4 631

4 143

3 251

3 735

3 720

3 875

3 207

3 594

7 844

7 039

5 400

6 350

6 159

6 463

5 398

5 913
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Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Netto driftsutgifter til tilbud
til pers. med rusprobl. pr.
innbyggere 20-66 år (B) **)
Netto driftsutgifter til
økonomisk sosialhjelp pr
innbygger 20-66 år (B) **)

321

134

169

768

101

65

248

561

2 972

2 688

3 044

2 180

2 480

3 081

1 614

2 151

36,4 % 52,5 %

52,0 %

45,3 %

43,4 %

50,4 %

44,6 %

Dekningsgrad
Andel mottakere med
sosialhjelp som
hovedinntektskilde (B)

38,5 %

**) Justert for utgiftsbehov

Andel mottakere med økonomisk sosialhjelp som hovedinntektskilde er i 2019 36,4, og er dermed gått
litt ned i 2019 sammenlignet med 2018. Steinkjer ligger godt under gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe
13. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger, og pr innbygger 20 - 66 år har gått ned, men
kommunen ligger likevel relativt høyt i forhold til sammenligningskommunene og KOSTRA-gruppe 13.
Steinkjer har gått litt opp fra 2018, og ligger over gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen i forhold til netto
driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid pr innbygger 20-66 år.
Det er store variasjoner mellom kommunene i netto driftsutgifter til personer med rusproblemer.
Steinkjer har hadde en reduksjon fra 2018 til 2019, og ligger langt lavere enn gjennomsnittet i KOSTRAgruppe 13.

AVDELING SAMFUNNSUTVIKLING
Tjenesteområdebeskrivelse
Avdelingen inneholder både enheter som utfører fysiske tjenester og reine
forvaltningsenheter. Målgruppene for alle tjenester er i hovedsak heile befolkningen. I avdelingen
foregår det viktigste forebyggende befolkningsretta folkehelsearbeidet i kommunen, gjennom sikker og
god vannforsyning, forsvarlig håndtering av avløp og renovasjon og tilrettelegging for trygg samferdsel.

Utvikling og utfordringer
Avdelingen har ansvar for en svært stor andel av kommunens verdier gjennom veinettet,
vannforsyningen og avløpsnettet. Det verdibevarende vedlikeholdet er derfor et arbeid som er
avgjørende både for bruk av disse verdiene i dag, for kvaliteten i kommunens tekniske tjenester i
overskuelig framtid og for kommunens økonomi i et langt perspektiv. For enhetene som forvalter disse
verdiene er det derfor avgjørende at tildelte midler både til vedlikehold og investeringer blir benyttet på
en faglig optimal måte, der både den umiddelbare effekten og den langsiktige effekten av benytta
midler må vurderes. Det arbeides derfor kontinuerlig med å opprettholde det kunnskapsbaserte
beslutningsgrunnlaget. Investeringstakten er fortsatt høy, men det er behov for å rette mer av
investeringene mot fornying og forbedring av eksisterende anlegg, for å sikre at forsyningssikkerheten
opprettholdes og helst styrkes.
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Både for vann og avløpsområdet er utskiftingstakt på ledningsnettet på landsgjennomsnittet, men
fortsatt for lav, noe som påvirker vedlikeholdskostnadene. I løpet av 2019 er arbeidet med å skaffe en
samla oversikt over behovet i ny kommune startet. Dette er gjort parallelt med digitalisering av
ledningskart for vann og avløp i gamle Verran kommune, der digitalisering fra før har vært noe
mangelfull. Arbeidet har vært utført i hovedsak med ressurser fra Steinkjer. Dette har gitt viktig
informasjon for å kunne håndtere daglig drift, og vil også være et godt grunnlag for planlegging og
beslutning om nødvendige investeringstiltak videre framover.
Det er brukt en god del tid i 2019 på å avklare sammenføying av de ulike enhetene fram mot
kommunesammenslåing. Valgt organisasjonsmodell medfører at teknisk i gamle Verran splittes opp
mellom VA/Utbygging og VTP. Dette har betydning både for gjennomføring av daglig drift, vaktløsninger
og for enkeltansatte sitt ansvarsområde.
Effektivisering av drifta, målretta ressursbruk basert på faglige begrunnelser, og et godt samspill med
publikum vil være de viktigste virkemidlene enhetene har for å sørge for at kvalitet og omfang av disse
delene av kommunens tjenestetilbud opprettholdes. Videre er det viktig at grensesnittene mellom
private initiativ og ansvar og kommunens tjenesteutøvelse er klargjort for alle parter. Arbeidet med å
klargjøre grunnlag for harmonisering av grensesnitt mellom kommunen og private både mht vann, avløp
og vei er derfor igangsatt. For vann og avløp håndteres dette gjennom lokal forskrift, mens det for vei er
nødvendig å foreta en gjennomgang av eksisterende grensesnitt i begge kommunene, som grunnlag for
en likebehandling i ny kommune. Det arbeides også med nye, digitale løsninger for kommunikasjon
både mot publikum og for å sikre effektiv oppdragsfordeling og -oppfølging internt. Det var målsettingen
at nye løsninger skulle fases inn i løpet av 1. halvår 2019. Av ulike grunner er det fortsatt litt igjen før vi
er på plass med nye løsninger.
Pga kommunesammenslåingen var det nødvendig i 2019 å fatte beslutning om hvilket forsystem for
fakturering av eiendomsgebyr ny kommune skulle velge. Det ble i sammenheng med dette tatt initiativ
til samhandling med Inderøy og Snåsa for valg av lik løsning i Inn-Trøndelag. Av hensyn til tidsfrister og
valgt leverandør, er nytt system ikke faset inn for Steinkjer sin del, vi benytter gamle Steinkjer sin
løsning, men vil få ny versjon av denne løsningen i løpet av 2020, og dette vil gi en noe mer rasjonell
intern arbeidsflyt på alle de gebyrlagte områdene.
For forvaltningsenhetene er opprettholdelse av kort saksbehandlingstid, etablering av framtidsretta
publikumsløsninger og kvalitet i tjenesteutøvelsen de største utfordringene. Endringene i tilgjengelig
saksbehandlingstid for de statlige tilskuddsordningene på landbruksområdet medfører at enheten i
perioder av året fortsatt ikke klarer å opprettholde forvaltningslovens bestemmelser mht behandlingstid
i forvaltningssaker. Det er foretatt innleie av kapasitet i deler av året, der kompetent arbeidskraft fra
Verran er benyttet. I forbindelse med kommunesammenslåingen var slikt innleie også en faktor som ga
en smidig sammenføying av enheten, og kan dermed legge grunnlaget for noe forbedring i situasjonen
mht saksbehandlingstid.
For enhet landbruk har 2019 delvis vært sterkt preget av nødvendig harmonisering mellom kommunen
av særlig to saksområder i overgangen til ny kommune; viltforvaltning og motorferdsel i
utmark. Arbeidet for begge saksområdene medfører stort og sterkt engasjement hos flere aktører. Til
dels har samspillet med publikum fått en form både i direkte dialog og i sosiale media, det ikke bør
forventes at offentlig ansatte skal finne seg i over tid. For motorferdsel håndteres området gjennom
etablering av ny lokal forskrift og gjennom retningslinjer. Praktisering av dette vil komme til anvendelse
med full tyngde ved inngangen til ny vintersesong. For viltforvaltning er det særlig storviltjakta som
oppleves som utfordrende, og det vil også der være neste jaktsesong som avklarer hvorvidt den
organiseringen som er valgt bidrar til å sikre god og forsvarlig gjennomføring av jakta og god forvaltning
av ressursene jakt innebærer.
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Byggesak og oppmåling har også i 2019 håndtert oppgaver for Verran og delvis Snåsa. Antallet
klagesaker på enheten er fortsatt lavt, og dette bør indikere at saksbehandlingen holder et høyt
kvalitativt nivå. Enheten har imidlertid i løpet av 2019 opplevd at de opparbeidede fondene på
selvkostområde er spist opp. Dette skyldes for lav framdrift i forhold til bemanning, og forholdet må
derfor rettes opp i gjennom harmonisering av sammenhengen mellom behov og kapasitet.
Enhet ernæring har i løpet av 2019 etablert kantine/kafe på Inn-Trøndelag helse og
beredskapshus. Driftsperioden i 2019 ble kort, men det ser ut til at drifta vil være bærekraftig også
økonomisk. Denne enheten kom ikke godt i gang med å legge grunnlaget for en smidig overgang til ny
kommune. Dette skyldes store kulturforskjeller mellom enheten i gamle Steinkjer og enheten i gamle
Verran. Det vil derfor være nødvendig å benytte krefter på felles kulturbygging i 2020, for å sikre
effektiv ressursutnytting over grensene mellom de ulike lokalitetene enheten består av.

Utvalgte resultater
Både for vann og avløpsområdet er utskiftingstakt på ledningsnettet på landsgjennomsnittet, noe det på
landsbasis er faglig enighet om er for lavt. Investeringstiltakene har over en relativt lang periode vært
preget av behovet for å legge til rette for vannforsyning til heile kommunen. Dette medfører at
investeringsmidler også for avløp og vei bindes opp til disse fagene sine deler av investeringsprosjekt
utløst av vannforsyningsbehovet. Dette gir særlig et etterslep i nødvendig investering på fornying av
avløpsnettet, som over tid vil gi utfordringer i vedlikeholdskostnader, og som vil gi kommunen
utfordringer mht miljø og arbeid med kvalitetsforbedring av vannforekomster.
Innenfor Renovasjon er arbeidet i samarbeid med øvrige renovasjonsselskap i Midt-Norge for å få på
plass beslutningsgrunnlag for eventuell etablering av sentralt ettersorteringsanlegg for restavfall,
videreført. Intensjonen var at dette beslutningsgrunnlaget skulle være på plass midt i året 2018. Dette
grunnlaget er fortsatt ikke på plass, noe som skyldes delvis faglig utfordrende spørsmål som må
besvares, delvis noen utfordringer mht samhandling mellom berørte selskap og kommuner. Arbeidet må
derfor fortsette inn i 2020.
Arbeidet fram mot kommunesammenslåing har for teknisk etat både medført de rent faglige
harmoniseringene som er nødvendige, og det har medført at ansatte berøres direkte gjennom endring
av arbeidsoppgaver. I hovedsak har dette medført at ansatte fra gamle Verran har opplevd en større
grad av spesialisering i sine oppgaver, noe som både medfører utfordringer og muligheter. Ledere for
enhetene ble avklart i løpet av våren 2019, og arbeidet med felles kulturbygging kom derfor godt i gang
på de fleste enhetene gjennom praktisk samarbeid over kommunegrensen. Dette har i løpet av 2019
gitt både utfordringer og muligheter. Det store bildet er at ansatte fra begge kommunene har ønsket
dette velkommen, og ser muligheter heller enn utfordringer.
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Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
4500-Avdeling for samfunnsutvikling
4510-Tjenesteenhet veg, trafikk og park
4522-Tjenesteenhet vann og avløp – område vann
4523-Tjenesteenhet vann og avløp - område avløp
4524-Tjenesteenhet renovasjon - område
renovasjon
4525-Tjenesteenhet vann og avløp - område slam
4526-Tjenesteenhet renovasjon - område
næringsavfall
4530-Tjenesteenhet utbygging
4540-Tjenesteenhet byggesak og oppmåling
4550-Tjenesteenhet eiendom
4560-Tjenesteenhet kjøkken
4580-Tjenesteenhet landbruk
4590-Maskinregnskapet (dummy)
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2019
2018
2019
726
34 631
1 056
2 751

941
37 087
1 260
789

1 088
33 417
0
-250

362
33,3 %
-1 214
-3,6 %
-1 056
0,0 %
-3 001 -1200,4 %

0

-107

0

0

0,0 %

0

0

0

0

0,0 %

-2 839

-2 151

-2 567

272

10,6 %

561
3 375
90 376
903
5 110
0
136 650

607
2 996
60 437
521
4 909
0
107 290

659
3 260
90 827
1 198
5 340
29
133 001

98
-115
451
295
230
29
-3 649

14,8 %
-3,5 %
0,5 %
24,6 %
4,3 %
100,0 %
-2,7 %

Teknisk etat gamle Steinkjer hadde et samla mindreforbruk på 3 650 000 kr.
Innenfor dette ligger utfordringer innenfor vann og avløp. Det var en målsetting at underskudd fra 2018
skulle dekkes inn i 2019. Dette oppnådde vi ikke, noe som skyldes uforutsette reparasjons- og
vedlikeholdskostnader. Dette innebærer at vi må benytte lenger tid på nedbetaling av merforbruket
enn beskrevet i årsmelding 2018. Det totale merforbruket innenfor dette området er i litt i overkant av 4
mill kroner.
Tjenesteenhet veg, trafikk og park har et merforbruk i størrelsesorden 1,2 mill kroner. Det er et lite
overforbruk knyttet til samlet vegvedlikehold, men det største avviket er knyttet til
parkeringsordningen. Det samlede avviket innenfor veg, trafikk og park dekkes imidlertid opp gjennom
mindre utgifter avdelingen felles, merinntekter næringsavfall og enhet ernæring, vakanse innenfor
landbruk samt mindreforbruk knyttet til husleie Steinkjerbygg. Totalt sett gjør dette at det
skattefinansierte område innenfor etaten samlet sett har et lite mindreforbruk i 2019.

Regnskap
Beløp i 1000

Regnskap Regnskap
2018
2019
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett Avvik i kr Avvik i %
2019

69 934

70 735

71 704

969

1,4 %

107 292

113 766

109 391

-4 375

-4,0 %

29 272

63 308

58 708

-4 600

-7,8 %

29 404
32 327
268 228
-133 022
-24 866
-320
-2 730
-160 939
107 290

30 328
32 423
310 560
-144 571
-28 294
0
-1 044
-173 910
136 650

7 176
30 409
277 388
-137 497
-5 575
0
-1 315
-144 387
133 001

-23 152
-2 014
-33 172
7 074
22 719
0
-271
29 523
-3 649

-322,6 %
-6,6 %
-12,0 %
-5,1 %
-407,5 %
0,0 %
20,6 %
-20,4 %
-2,7 %
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Investeringsregnskap

Enhet
4510 – Enhet veg, trafikk og park
4522 og 4523 – Enhet vann og avløp
4524 – Enhet renovasjon
4525 – Enhet slam
4530 – Enhet utbygging
4540 – Enhet byggesak og oppmåling
4550 – Enhet eiendom (gml)
4560 – Enhet ernæring
SUM AVDELING

Ant prosjekter
11
2
4
2
50
1
2
2
74

Regnskap 2019
2 269
-103
1 072
3 992
55 336
0
-5 055
100
57 538

Budsjett 2019 Avvik 2019
12 129
-9 860
0
-103
4 421
-3 349
5 000
-1 008
97 405
-42 069
381
-381
0
-5 055
300
-200
119 636
-62 098

Avdeling samfunnsutvikling har et samlet budsjett i 2019 lik 119,6 mill kroner. Regnskapet viser et
forbruk lik 57,5 mill. kroner. Det som imidlertid da er viktig å korrigere for er følgende:
Salg av boligtomter og eiendommer

kr 5,05 mill kroner

Ref prosjekter overf Steinkjerbygg

kr 27,50 mill kroner

Disse to prosjektene har gitt inntekter som ikke var budsjettert, og således har redusert behovet for
lånemidler isolert sett i 2019. Korrigerer en for disse to prosjektene er samlet regnskap for etaten 90,05
mill kroner, dvs en realiseringsprosent lik 75 %.
Enhet veg, trafikk og park gjennomførte alle prosjekter stort sett ihht budsjett i 2019. Eneste
investeringer som ikke er gjennomført i 2019 er investering i kostebil, lastebil og nytt dekke
kunstgressbanen som er forskjøvet til 2020.
Innenfor renovasjon ble ikke investeringene til renovasjonsbil og truck gjennomført i 2019. Trucken blir
investert i 2020. Renovasjonsbilen ble anskaffet, men ble leaset i stedet for kjøpt.
Enhet utbygging hadde en samlet investeringsramme lik 97 mill kroner. Korrigert for ref prosjekter
Steinkjerbygg jfr ovenfor, så er det regnskapsført 82,9 mill kroner, dvs en gjennomføringsgrad lik 85 % i
2019. Det er i hovedsak tre prosjekter som ikke er gjennomført i 2019, men utsatt til 2020 og det gjelder
fullføring av Rismelen aktivitetspark, uteområder skolene og vanntilførsel til snøproduksjon
skistadion. Framdrift på investeringsprosjektene på kommunaltekniske anlegg på vei, vann og avløp er
høyere enn budsjettet, og har følgelig et merforbruk samla på knapt 4,8 mill. Det fortas en
rebudsjettering til 2020 med et minusbeløp, slik at denne overskridelsen dekkes inn av budsjetterte
midler i 2020.
Innenfor enhetene byggesak og oppmåling, samt enhet ernæring, er det noen mindre beløp til gode som
rebudsjetteres til 2020.
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Sykefravær og HMS

Sykefravær
Årlig sykefravær 2014
Årlig sykefravær 2015
Årlig sykefravær 2016
Årlig sykefravær 2017
Årlig sykefravær 2018
Årlig sykefravær 2019

Fravær korttid
1,55 %
1,89 %
1,98 %
2,57 %
1,49 %
1,70 %

Fravær langtid
8,73 %
7,03 %
5,06 %
6,42 %
4,12 %
1,79 %

Samlet fravær
10,28 %
8,83 %
7,04 %
8,99 %
5,61 %
3,49 %

Utviklingen i sykefravær fra 2018 til 2019 er god, og ser for øvrig ut til å fortsette også inn i
2020. Variasjon mellom enhetene er fortsatt til stede, men variasjonen skyldes i stor grad ansvar der
det er svært få ansatte, der fravær på enkeltansatt får store utslag på statistikken.
Korttidsfraværet på samtlige enheter er lavt og stabilt. Dette indikerer at langtidsfraværet er
variasjonsfaktoren. Alle enheter har rapportert at langtidsfravær skyldes diagnoser som ikke kan
tilskrives arbeidsoppgaver direkte. Flere av tjenestene utfører oppgaver som dels er fysisk krevende,
dels er stillesittende sjåføroppgaver. Oppmerksomheten mot tiltak for å redusere yrkesbelastninger er
derfor stor i alle enheter. Det systematiske samarbeidet mellom leder, VO og TV fortsetter som tidligere,
og vil for enkelte av enhetene der ansatte har opplevd store endringer som følge av
kommunesammenslåingen, være særlig viktig framover.

KOSTRA Nøkkeltall
Kostra-analyse - Samferdsel
Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Produktivitet
Netto driftsutgifter ekskl.
avskrivninger i kr pr. km
kommunal vei og gate (B)

86 526

77 772 46 740

76 006

124 589

58 319

49 294

131 137

Grunnlagsdata (Nivå 3)
Kommunal vei og gate med
fast dekke. Antall kilometer
Kommunal vei og gate. Antall
kilometer

97

101

162

87

142

131

97

10 073

289

289

196

181

219

226

204

11 546

65,1 % 17,4 %

51,9 %

35,2 %

42,0 %

52,5 %

12,8 %

Andre nøkkeltall
Andel kommunale veier og
gater uten fast dekke (B)

66,4 %

Steinkjer kommune ligger forholdsvis høyt på driftsutgifter pr. km vei/gate, sammenlignet med flere av
sammenligningskommunene. Det kan skyldes at kommunen har forholdsvis høy andel uten fast dekke,
noe som kan gi større vedlikeholdsbehov.

Side 48 av 64

Årsmelding 2019
Sammenlignet med Kostra-gruppe 13 har kommunen lave driftsutgifter pr. km veg/gate. Kostra-gruppe
13 består av de 40 største kommunen (unntatt de 4 største byene) Årsaken til høye driftsutgifter i denne
sammenligningsgruppen kan være at store kommuner har større ressursgrunnlag som gjør at det er
økonomi til å bruke mye penger på vegvedlikehold.
Steinkjer kommune reduserte driftsutgiftene fra 2018 til 2019 pr. km veg, samtidig som andelen fast
dekke økte. Kommunen brukte 5,0 mill på reasfaltering i 2018. Reduksjonen i driftsutgifter fra 2018 til
2019 henger sammen med både denne økte andelen av fast dekke, men også med generell reduksjon i
enhet VTP sitt budsjett.

AVDELING OMSORG
Tjenesteområdebeskrivelse
I 2019 har kommunesammenslåingen mellom Steinkjer og Verran, samt ny administrativ organisering
preget arbeidet store deler av året, og det er gjennomført omfattende prosesser. Det er lagt ned en
formidabel innsats av ansatte, ledere og tillitsvalgte for å komme i mål med nødvendige avklaringer og
oppgaver. Selv om det er gjennomført en rekke virksomhetsoverdragelser fra Verran komme til Steinkjer
kommune de siste årene så er det meste av arbeidet knyttet til selve kommunesammenslåingen naturlig
nok gjennomført i 2019. På tross av stramme prioriteringer er det fortsatt oppgaver som må vente til
etter sammenslåingen.
Deler av ny administrativ organisering i helseetaten trådte i kraft 1.4 2019, og med det arbeid knyttet til
å rekruttere nye ledere, etablere nye strukturer samt styrings- og rapporteringslinjer. Arbeidet har tidvis
vært krevende.
På tross av en rekke administrative endringer og nye ansvarsområder for de nye lederne så har man
budsjetteknisk forholdt seg til områdene avdeling helse og avdeling omsorg. Siden en stor del av
aktiviteten i 2019 knytter seg til endring i administrativ struktur vil dette omtales i årsmeldingen.

Hjemmetjenester omfatter hjemmesykepleie, trygghetsalarm, praktisk bistand (hjemmehjelp) og
brukerstyrt personlig assistanse. Steinkjer kommune har en desentralisert struktur på hjemmetjenesten,
som organisatorisk er knyttet til ni enheter: Sparbu bosenter, Steinkjer bosenter, Guldbergaunet
bosenter 1. etg. og 2. etg., Sentrum hjemmetjeneste, Egge bosenter, Kvam bosenter, Beitstad bosenter
og Verran hjemmetjeneste. Enhetene er ulik i størrelse og innhold, men fellesnevneren er at det ytes
tjenester «24/7».
Kommunen fikk etter tilsyn fra Arbeidstilsynet pålegg om at de må få bedre tilpassede lokaler.
Hjemmesykepleien Sentrum har i hele 2019 arbeidet med til flytting av tjenestested fra lokaler i
Steinkjer sykehjem til Sannan (tidligere ambulansestasjon). De nye lokalene sto ferdig til innflytting i
desember 2019, og hjemmetjenesten flyttet inn i januar 2020.
Samhandlingsreformen og målet om at flest mulig innbyggere skal ha mulighet til å bo hjemme lengst
mulig har ført til høyere terskel for sykehusinnleggelse og lavere terskel for utskriving fra sykehus. I
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tillegg ser man en dreining fra innleggelse til økt poliklinisk behandling i sykehus. Dette påvirker og gir
økt etterspørsel av hjemmetjenester. Som følge av dette og målet om at flest mulig innbyggere skal få
mulighet til å bo hjemme lengst mulig, har utviklingen siste årene gått i retning av at dagens pasienter i
hjemmetjenesten har mer komplekse sykdommer og helseutfordringer, og større pleie- og
omsorgsbehov enn tidligere. Medisinsk behandling og oppfølging skjer i større grad i kommunehelsetjenesten, og hjemmetjenesten utfordres på fagkompetanse, personellressurser og dels
bygningsmessige fasiliteter. Sistnevnte ved at heimen kan være lite tilrettelagt for tjenesteutøvelsen
(trangt, begrensninger, hjelpemidler o.l.) og bygningsmassen ved de fleste bosenter som er lite egnet til
formålet.

Bo og habilitering. Steinkjer kommune tilbyr boliger med heldøgns omsorg/ bofellesskapsplasser i
enhetene Rønninggården, Lundflata, Slalåmsvingen, Haugen, Fergeland og Svedjan. Til sammen er det
83 plasser.
Enheten har et stort mangfold av brukere med mere sammensatte diagnoser og hjelpebehov. Over flere
år har det vært en økning av yngre tjenestemottakere, under 67 år. Dette er en sammensatt brukergruppe med ulike diagnoser, som psykisk utviklingshemming, medfødte eller ervervede fysiske skader,
nevrologiske lidelser, psykiatri og rus.
Svedjan bo og habiliteringssenter. Det er et mål både for den enkelte og samfunnet at den enkeltes
ressurser, evner og muligheter anvendes for å mestre hverdagen. For å imøtekomme behovet for
boliger med fokus på egenmestring, hverdagsrehabilitering og mestring etableres Svedjan bo- og
habiliteringssenter fra juni 2020. Målgruppen her vil være voksne personer som på grunn av
moderate/alvorlige psykiske lidelser, og/eller rusproblematikk, har behov for psykisk helsehjelp, botrening og hjemmebaserte tjenester. Helse- og omsorgstjenestene skal bidra til å styrke brukernes
egenmestring og funksjon gjennom målrettet og systematisk oppfølging. Svedjan bo- og
habiliteringssenter vil også gi muligheter for innendørs og utendørs aktiviteter, jobbtrening,
kjøkken/fellesareal og aktivitet rundt mat og miljøterapi. Ved å legge til rette for gode system og
velferdsteknologiske løsninger, økes kapasiteten med 12 ekstra plasser ved Svedjan Bo og
habiliteringssenter dette uten økning i personalressurs.
Habiliteringsteam. For å imøtekomme behovet for tjenester til et økt antall brukere som har behov for
tett oppfølging i kortere eller lengre tid, har Steinkjer kommune bygd opp ett tverrfaglig
habiliteringsteam som organiseres ut fra Enhet Svedjan. Habiliteringsteamet driver oppsøkende
virksomhet på dagtid i ukedager. Teamet kunne ved hjelp av øremerkede midler fra kommunestyret til
hverdagsmestring / rehabilitering styrke sin innsats på området. Dette har vært svært positivt.
Målsettingen er å bidra til økt mestring for brukerne, ut fra BEON- prinsippet (beste effektive
omsorgsnivå). Teamet har 12 brukere som pr. dags dato mottar bistand (ca. 60 % stillingsressurs). I 2019
ble 4 saker avsluttet da behovet opphørte/ måloppnåelse (klarer seg selv uten bistand), 2 ble avsluttet
på grunn av stagnasjon (fikk tildelt hjemmehjelp.) Det er 30 personer på venteliste for tjenesten.
Behovet er stort, og et aktivt habiliteringsteam kan forebygge og redusere behovet for bemannet bolig/
bofellesskap. Det er behov for å prøve å vri ressurs til videreutvikling av det oppsøkende
habiliteringsteam også på kveld og helg. Det er viktig å legge til rette for at dette tiltaket kan
videreføres.
Martenshagen. For målgruppen yngre personer med funksjonsnedsettelser så bygges det et nytt
bofellesskap for åtte personer - Martenshagen bofellesskap. Det vil stå innflyttingsklart juni 2021. Til
tross for denne satsingen så er det etter tildeling av plasser i Martenshagen fortsatt 12 personer på
venteliste som har behov for bofellesskapsplass. Når de øvrige strukturer innenfor eldreomsorgen er
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besluttet er det viktig å vurdere om eksisterende boligmasse som eventuelt blir ledig kan benyttes til
framtidig botilbud for målgruppen. Et økende antall brukere har behov for hjelp/bistand til
jobb/aktivitet. Her er det store forventninger fra brukere og pårørende, som viser til målene i
stortingsmelding 45-Frihet og likeverd, kultur og fritidstilbud som er likeverdig med befolkningen for
øvrig, og NOU 2016:17 På lik linje

Enhet sykehjem. Steinkjer kommune hadde i 2019 142 institusjonsplasser. Enhet sykehjem består av
fire seksjoner (Steinkjer sykehjem, 1 og 2 etasje, Egge og Stod). I tillegg kjøper Steinkjer kommune 2
plasser ved DMS og 22 plasser ved Lukas stiftelsen.
Stod sykehjem skulle redusere driften med seks plasser fra 1.10.2018, men fordi Guldbergaunet
bosenter ikke fikk tatt i bruk alle plassene var det nødvendig å utsette dette til 2019 for å sikre
forsvarlige helsetjenester til pasientene. På grunn av stor pågang og lange ventelister i hele 2019 ble
disse plassene benyttet hele året.
Alle sykehjemmene i Steinkjer kommune er sertifisert som «Livsgledehjem». I forbindelse med
sertifiseringen måtte sykehjemmene, innenfor svært begrensede rammer og uten friske midler, finne
nye måter å arbeide på slik at kravet om aktivitetsplaner for beboerne tilfredsstilles.

Utvikling og utfordringer
Prosesser knyttet til omstilling i helse- og omsorgstjenestene i form av nye organisasjonsmodeller og
arbeidsprosesser samt utvikling av tjenestetilbud-/ innhold er påbegynt, men det har vært svært
utfordrende å arbeide med utvikling parallelt med at utfordringsbildet innenfor omsorgen har økt
vesentlig i forhold til tjenestebehov. Grunnet økt pågang og behov for helse- og omsorgstjenester i 2019
har kommunen hatt store utfordringer med tilpasning av «omsorgstrappen (tilby plass de de som har
krav på det, og tilby tjenester på riktig nivå). Kapasiteten i omsorgstrappen har samlet sett ikke vært
tilpasset de behovene som har oppstått i 2019.
Pågangen skyldes økning i flere brukere, men størst er økningen i reelle utgifter per mottaker av
tjenestene(omfang). Dette kan begrunnes med endringer i pasientbildet med blant annet økning i antall
tyngre brukere, høy andel demente og andre sterkt pleietrengende eller terminale. Et for lavt antall
sykehjemsplasser fører til økt press i hjemmetjenestene. Situasjonen medfører økt behov for innleie av
personale. Dette for å kunne ivareta forsvarlighetskravet. Nedbemanningen i omsorgstjenestene som
ble besluttet i 2018 har hatt virkning fra 2019. Dette har forverret situasjonen ytterligere.
Andelen eldre øker mer relativt til andre aldersgrupper og etterspørselen etter helse-/ omsorgstjenester
er derfor økende. Medisinske fremskritt gjør det mulig å gi bedre og mer effektiv behandling. Flere liv
reddes, samt at en økende andel som i dag er avhengige av sykehusopphold for behandling kan unngå
dette, og sykehusopphold kortes ned. Dette bidrar imidlertid til økt behov for rehabilitering og helse- og
omsorgsoppfølging utenfor spesialisthelsetjenesten – altså i de kommunale tjenestene, og driver
dermed opp behovet for bemanning og spesialkompetanse i kommunene. Det er viktig å påpeke at
veksten ikke bare er innenfor eldreomsorgen. Kommunen har store utgifter til yngre brukere hvor ikke
alle omfattes av refusjonsordningen for ressurskrevende brukere. Beboere i bofellesskap for funksjonshemmede er den mest kostnadskrevende brukergruppen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
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Utviklingen i pasientbildet bildet viser fortsatt at flere eldre flytter fra distriktene til leilighet med
livsløpsstandard i Steinkjer sentrum. Ca. 60 % av pasientene som har hjemmesykepleie bor i sentrum.
Dette medfører økt belastning på hjemmetjenesten i Sentrum. Den mest ressurskrevende omsorgen
skjer i sykeheim og bofellesskap med heldøgns omsorg (HDO). For å utnytte BEON-prinsippet (best
effektive omsorgsnivå) er det en forutsetning at kommunen fortsatt har god kapasitet på korttids-,
avlastnings- og rehabiliteringsplasser og en godt kvalifisert hjemmetjeneste, inkl. omsorgsboliger med
HDO. Endringene i den kommunale omsorgstjenesten er i stor grad knyttet til veksten av
tjenestemottakere under 67 år. Omsorgtjenesten avgrenses ikke lenger til eldreomsorg, men dekker
hele livsløpet.
Tjenesteutviklingen fremgår av oversikten under. Det er viktig å presisere at antall brukere bare delvis
belyser utviklingen i tjenestebehov. Den daglige driften i enhetene er preget av nøkternhet. Ledere og
medarbeidere strekker seg langt for å yte faglig forsvarlige helsetjenester innenfor de til enhver tid
gjeldende rammer. Flere enheter rapporterer at det er negativ differanse mellom faste årsverk i
grunnturnus og tildelte tjenestetimer, som betyr at grunnbemanningen er for lav i forhold til
aktivitetsnivå. Dette gjør at grunnbemanningen er sårbar for selv små endringer i pasientbildet, og
utløser behov for ekstra innleie for å sikre forsvarlig helsehjelp. Det gir lite forutsigbarhet og kontinuitet
både for pasientene og ansatte og påvirker den faglige kvaliteten på tjenestene.
Ved de fleste bofellesskapene og eldresentrene i hjemmetjenesten i Steinkjer er det kun én ansatt på
nattvakt. Med utgangspunkt i utviklingen i pasientbildet er én ansatt på nattvakt svært sårbart.
Tjenester på natt for pasienter som bor hjemme i egen bolig ivaretas av en felles nattpatrulje. Det er
også en utfordring at tjenester fra nattpatruljen etterspørres i avgrenset tidsrom. I forbindelse med ny
organisering i hjemmetjenesten er det igangsatt et større omstillingsarbeid innenfor sektoren som vil
vurdere hensiktsmessig organisering av blant annet nattpatruljen.

Når det gjelder hverdagsrehabilitering så viser ikke oversikten over tall som gjelder hverdagsmestring og
de som har fått dagrehabilitering i stedet for hverdagsrehabilitering.
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Hverdagsrehabilitering: 109 personer ble henvist til hverdagsmestring i 2019. Av dem ble 68 personer
vurdert og kartlagt med tanke på hverdagsrehabilitering og 41 vurdert og kartlagt opp mot
hverdagsmestring i gruppe. Fokus på hverdagsrehabilitering /hverdagsmestring er økende, og brukernes
ressurser kartlegges og anvendes i tjenesteytingen i større grad enn tidligere. Etablering av tiltak som
hverdagsrehabilitering har vært til god nytte for innbyggerne til å mestre egen hverdag og
utsette/redusere behovet for bistand fra hjemmetjenesten. Utfordringen har vært å omstille ressurser
internt fra hjemmehjelp til hjemme-trenere. Kommunestyret har øremerket 0,5 mill. kr i 2019 til å styrke
arbeidet knyttet til hverdagsrehabilitering- /hverdagsmestring. Midlene er fordelt mellom enhetene
Steinkjer rehabilitering, habilitering samt hjemmetjenesten. Midlene har muliggjort en styrket innsats på
området (også tverrfaglig), og har medført en vesentlig økning i antallet som får et tilbud.
Steinkjer kommune er fakturert for 264 overliggerdøgn ved helseforetaket i 2019

BPA - nye brukere og endret tildeling
Den 1. januar 2015 trådte § 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig
assistanse i kraft. I helse og omsorgsdepartementets rundskriv I-9/2015 legges det stor vekt på at
bruker, eller en som står bruker nær, skal kunne administrere arbeidslederrollen. Bruker som tildeles
BPA har et stort behov for helse og omsorgstjenester, og dette er ressurskrevende både fra et
kompetansemessig og økonomisk perspektiv. Intensjonen med brukerstyrt personlig assistanse er å
bidra til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort
behov for bistand. Personer som har BPA har hatt en vekst de siden ordningen ble innført. Det er
forventet at veksten vil fortsette.

Rekrutteringsutfordringer
Pleie- og omsorgstjenestene i Steinkjer har høyere andel ansatte med helsefaglig utdanning enn
landsgjennomsnittet, men det er det er utfordringer med å rekruttere og beholde høyskoleutdannet
personell, særlig sykepleiere. Det pågår et kontinuerlig arbeidet for å sikre effektiv bruk av ressursene.
Tiltak som kan nevnes i denne sammenheng er bruk av rekrutteringsstillinger, «Mobil omsorg» som er
en bærbar fagløsning for kommunale pleie- og omsorgstjenester, endring i døgnrytmeplaner, økt fokus
på samarbeid i og på tvers av enheter, faglig kvalitet på skriftlig dokumentasjon, organisering og innhold
i muntlig rapport-overføring, logistikk på arbeidslister, bruk av velferdsteknologi i tidlig fase,
tydeliggjøring av roller og ansvar i forhold til bruk av kompetanse og pårørendeansvar og mer fokus på
ledelse og utøvelse av lederskap. Utviklingsarbeidet pågår parallelt med daglig drift, og det legges vekt
på bred involvering og medvirkning fra ansatte.
Det arbeides kontinuerlig med tiltak for å få flere ansatte med heltidsstillinger. Stod sykehjem og Egge
helsetun, somatisk enhet, inkl. Gluggen bofellesskap og Steinkjer sykehjem 1- etasje har innført
årsturnus/årsplan. I tillegg vurderes etablering av sykepleierteam på tvers av sektorer/ enheter for å
sikre at innholdet i for eksempel sykepleierstillingene tilpasses kompetansen i større grad enn nå.
Dyktige ansatte med rett kompetanse er avgjørende for god kvalitet på helse og omsorgstjenestene.
Tilgangen på søkere til faste stillinger har vært begrenset de siste årene og tall fra personaltjenesten
viser at det har vært kunngjort 32 sykepleierstillinger i 2019 med et snitt på 4 søkere. 6 stillinger har hatt
0 eller 1 søker. Noen søker på flere av de utlyste stillingene, eller har allerede stilling i Steinkjer
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kommune. I tillegg så er mange av søkerne ikke kvalifisert. Det reelle antallet søkere er derfor lavere. For
helsefagarbeider har det vært kunngjort 4 stillinger eksternt med et snitt på 13 søkere. Spesielt er
rekruttering av vikarer svært vanskelig.
Det er høy gjennomsnittsalder på ansatte i helse- og omsorgstjenesten, 33 % av sykepleierne og 48 % av
hjelpepleierne/helsefagarbeiderne er eldre enn 50 år.
Antall sykepleiere og hjelpepleier/helsefagarbeidere og aldersgruppe (februartall 2020):

Hjemmetjenester
På grunn av mangel på fleksibilitet på de høyeste omsorgsnivåene i kommunen er pasientbildet og
følgelig ansattes arbeidssituasjon i hjemmetjenesten preget av at pasientene har behov for høyere
omsorgsnivå. Demografiutviklingen og tilflytning fra distriktene til sentrum utfordrer spesielt sentrum
hjemmetjeneste, både i forhold til antall tjenesteoppdrag og tidsbruk pr. oppdrag. Det er økt
pleietyngde og stadig flere tjenesteoppdrag som må håndteres av flere enn en ansatt. Det er et tydelig
utviklingstrekk at økningen i antall eldre som har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester
og/eller økning i tjenestetimer for denne brukergruppen, utfordres av gruppen yngre ressurskrevende
brukere budsjettmessig.
Økt press på hjemmetjenesten gir generelt økt press på grunnbemanningen. Dette gjenspeiler seg i
differanse mellom årsverk og tjenestetimer, daglig drift som i stor grad er basert på ekstrainnleie og
sykefravær. Selv om årsak til arbeidsfravær generelt sjelden knyttes til arbeidssituasjonen alene, ser
man en klar tendens til at ansatte som har vært utsatt for stor belastning og slitasje i arbeid har økt
risiko for sykdom og tilbakeføringsprosessen tilbake i arbeid er ofte langvarig.

Bo og rehabilitering
Kommunen har gjennom samhandlingsreformen fått overført oppgaver og et meransvar for mennesker
med komplekse og til dels uavklarte somatiske, psykiske, rusrelaterte og kriminalforebyggende
utfordringer. Oppgaver som tidligere ble løst på sykehus eller i psykiatriske institusjoner, løses i dag i
kommunen. Dette vil si at kommunen har fått flere utrednings-/behandlings- og-/ eller oppfølgingsoppgaver som tidligere ble ivaretatt av spesialisthelsetjenesten. I de kriminalforebyggende oppgavene
har kommunen både ett oppfølgingsansvar, og et stort ansvar for å bidra til å forebygge nye kriminelle
handlinger. Dette er brukere som ofte er for syke til å sone sin straff i fengsel, og som er for friske til å bli
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lagt inn i spesialisthelsetjenesten, eller som oppfattes å være behandlingsresistente. Her har kommunen
et oppfølgingsansvar og et stort ansvar for å forsøke å forebygge nye kriminelle handlinger. Et økende
antall brukere har behov for hjelp/bistand til jobb/aktivitet.
I utfordringsbildet ses et økende behov for boliger/bofellesskap til brukere med omfattende behov.
Dette mangfoldet av brukere utløser behov for robuste arbeidsmiljø med høy tverrfaglig kompetanse og
tilpasningsdyktige medarbeidere som greier å stå i denne type arbeid over tid. Både
samfunnsøkonomisk og med tanke på rekrutteringsutfordringene så er det krevende at yngre brukere i
økende grad har behov for bolig med bemanning/ bofellesskapsplass fra de er unge og gjennom hele
livsløpet. Dersom man ikke klarer å etablere et godt og tilpasset tjenestetilbud til denne brukergruppen,
vil kommunen stå overfor svært ressurskrevende utfordringer i årene framover. Dette utfordrer
kommunen til å jobbe annerledes enn i dag for å utvikle tjenestene, både i det helsefremmende og
forebyggende arbeidet. Det er behov for en faglig omlegging med større vekt på aktiv omsorg,
egenmestring og hverdagsrehabilitering, jf. «Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (20172019)». Det må skapes ett samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening.

Sykehjem
I sykehjem har pasientene ofte flere diagnoser som krever omfattende behandling, pleie og omsorg.
Ressursen til sykehjemslege ligger under landsgjennomsnittet. Grunnbemanningen i sykehjem er
nøktern. Det kan gi utfordringer generelt i den daglige driften og spesielt i forhold til å håndtere
enkeltbeboere som trenger én til én oppfølging, samt når flere pasienter samtidig har omfattende
medisinske prosedyrer som skal følges. Ca. 85 % av pasientene i sykehjem har en demensdiagnose, ofte
med adferdsutfordringer som krever medisinsk og sykepleiefaglig kompetanse.
Det har også i 2019 hatt behov for ekstra innleie for å sikre faglig forsvarlig helsehjelp til svært
utagerende pasienter, samt ivareta liv og helse til de pasientene som bor sammen med dem

Utvalgte resultater
Utvikling
Ny administrativ organisering trådte delvis i kraft fra april 2019. Tidligere seksjonsledernivå innenfor
«gamle omsorg» er erstattet med enhetsledernivåer. Utviklingskraften og bærekraften i lederstrukturen
forutsettes sikret gjennom tydelig myndighet på enhetsledernivået (personal- og økonomiansvar). Dette
er en endring sammenlignet med tidligere struktur innenfor omsorgsavdelingen, hvor seksjonsledere
ikke var tillagt dette ansvaret. Gjennom økt delegasjon til alle ledernivåer i helseetaten forventes det
blant annet et forsterket fokus på nærværsarbeid, sykefraværsoppfølging og budsjettkontroll.
Tverrfaglig/ tverretatlig samarbeid er en forutsetning for å lykkes når hjelpeapparatet står overfor
komplekse problemstillinger i arbeidet med barn, unge, voksne og eldre. God samhandling mellom
helse- og omsorgstjenester og andre etater er vesentlig for å lykkes med å gi gode tjenester til
kommunen sine innbyggere. Ny administrativ organisering skal bidra til å styrke samhandlingen, på tvers
av etater og nivå.
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Ny organisatorisk struktur innenfor helsesektoren består av tre sektorer med sektorledere og
underliggende enheter. I tillegg har NAV- Inn- Trøndelag, Forvaltningskontoret og koordinerende enhet,
og DMS Inn- Trøndelag direkte styrings- og rapporteringslinje til etatssjefen. Helseetaten har i underkant
av 750 årsverk. Sektorledere og leder for forvaltningskontoret utgjør helsesjefen sin strategiske
ledergruppe.

Ansvarsområder i ny struktur
Sektorledernivået har ansvar for helhetlig og strategisk planlegging i samarbeid med helsesjefen,
overordnet ansvar for økonomi, fag og HMS (helse, miljø og sikkerhet) innenfor den enkelte sektor, samt
personalansvar for enhetslederne og fag-/støttefunksjoner som organisatorisk knyttes til sektoren.
Sektorlederne skal sikre samhandling på tvers av sektorer, enhetsnivå samt mellom etatene.
Enhetsledere har fag-, økonomi og personalansvar for ansatte innenfor de respektive enheter. De skal
bidra til samhandling på tvers av fag og enheter for å sikre kvalitet og faglig forsvarlige tjenester,
kulturbygging, organisering og ledelse som understøtter helhetlig fag- og ressursbruk. I tillegg har
enhetsledere innenfor helseetaten delegert ansvaret for økonomirapportering, som igjen tydeliggjør
sammenheng mellom daglig drift og økonomi.
Det er etablert fagkoordinatorfunksjoner som i samarbeid med enhetsleder, tillitsvalgte og ansatte skal
sikre faglig forsvarlig drift av enheten og ivareta pasientenes behov for helsetjenester i henhold til
gjeldende lovverk, og i tillegg bidra til systematisk kompetanse- fag- og kvalitetsutvikling gjennom
kunnskapsbasert praksis som bygger på forskning, erfaring og brukermedvirkning. Fagkoordinatorer er
nært tilknyttet pasient/ bruker og ansatte, og knyttes også til arbeid på helg. Denne løsningen vil styrke
sårbar kompetanse på helg. Arbeidstid/ turnus tilpasses behovet for å ha en kontinuitetsbærer på
enhetene som kan være en pådriver for fagutvikling og koordinering av daglig drift. Fagkoordinatorressurs (administrativ tid) vil differensieres etter størrelse og antall årsverk på enhetene.
Forvaltningskontoret har ansvar for alle vedtak i helseetaten bortsett fra NAV-området. Saksbehandlere
ved kontoret samarbeider tett med NAV, flyktningetjenesten, Steinkjerbygg, Husbanken og private
aktører. Forvaltningskontoret fatter omtrent 2500 vedtak pr år. Enheten er kommunens knutepunkt for
kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Videre har kontoret dialog
med de enkelte tjenestestedene i kommunen om nye pasienter med nytt eller endret tjenestebehov.

Leve hele livet
Regjeringen la 4. mai 2018 fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre.
Utgangspunktet for Leve hele livet er blant annet en erkjennelse av at gode løsninger ute i kommuner,
fylkeskommuner og helseforetak i liten grad spres til andre. Reformen vil tilrettelegge for at gode, lokale
løsninger spres og implementeres rundt om i kommunene. Helseforetakene er viktige aktører nasjonalt
og regionalt. Helseforetakenes oppgaver knyttet til reformen vil bli nærmere spesifisert i de årlige
oppdragsdokumentene.
Leve hele livet består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor det ofte svikter i tilbudet til
eldre i dag. Løsningene bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett
fungere i praksis. Reformen legger opp til at eldre skal få brukt ressursene sine og dekket behovene sine
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i de ulike fasene av alderdommen. Det handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan
leve gode liv og delta i fellesskapet.
Kommunene skal utarbeide en handlingsplan knyttet til hvilke tiltak som skal prioriteres i egen
kommune. Steinkjer kommune har etablert en politisk styringsgruppe som sammen med
administrasjonen skal utforme tiltak i tråd med reformen og legge fram en handlingsplan innen juli
2020. I tillegg består styringsgruppen av tillitsvalgte og representanter fra Eldres råd i Steinkjer og
Verran kommuner.

Framtidig innretning av omsorgstjenestene i nye Steinkjer kommune
Steinkjer kommune bestilte i 2018 en utredning om fremtidens omsorgstjenester i nye Steinkjer
kommune fra PriceWaterhouseCooper (PWC). Kommunen har et ønske om at det foretas en vurdering
av hvordan ulike innretninger av tjenestene påvirker kommunens kostnader til sektoren. Basert på en
vurdering av behovet for kapasitet og plasser i fremtidens omsorgstjenester ble PWC også bedt om å
gjøre en vurdering av geografisk struktur og lokalisering for de framtidige botilbudene for de heldøgns
omsorgstjenestene. På bakgrunn av dette ble det gjennomført et omfattende arbeid knyttet til
rapporten. Arbeidet ble ledet av ansatte i PWC, og rapporten ble framlagt i mars 2019. Det ble nedsatt
en intern arbeidsgruppe som fikk ansvaret for å utarbeide en «masterplan» (handlingsplan for framtidig
innretning av helse- og omsorgstjenestene i Steinkjer kommune) og som er en oppfølging av PWC
rapporten. Grunnet det omfattende arbeidet med kommunesammenslåingen og ny struktur ble
sluttføring av arbeidet ikke gjort før i 2020.

Helseplattformen
Bystyret i Trondheim vedtok 29.8.2019 å investere i ny IT-løsning for pasientadministrasjon, pasientjournal og samhandling med fastleger og spesialisthelsetjenesten. Prosjektet ble startet med et ønske
om å etablere en felles journalløsning for kommune- og spesialisthelsetjenesten og fastleger i tråd med
intensjonen i samhandlingsreformen og stortingsmelding om “En innbygger - en journal” (St mld. 9
(2012-2013). Det er en forutsetning i Trondheim kommune sitt vedtak at de øvrige deltakerkommunene
henger seg på løsningen gjennom både investering i den digitale løsningen, samt årlige driftsutgifter.
Steinkjer kommune har vært en av deltakerkommunene og kommunedirektøren tilrår at det i
kommende økonomiplan både avsettes midler til investering og drift av løsningen.
En felles løsning innebærer muligheter for bedre og mer effektive arbeidsformer. Ansatte kan benytte
mer tid med pasientene og få bedre og mer effektiv støtte i arbeidet fra en moderne løsning. Det gir økt
kvalitet for våre brukere, bedre medvirkning og bedre pasientsikkerhet. Løsningen vil være et viktig
bidrag for å møte de kommende demografiske og helsepolitiske utfordringene. Helseplattformen vil de
neste 20 årene bli navet og det mest sentrale grunnlaget for forskning og utvikling innenfor primær- og
spesialisthelsetjenesten. Den ordinære driften av Helseplattformen vil starte opp høsten 2021.
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Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
5100-Avdeling for omsorg
5110-Tjenesteenhet hjemmetjenester nord
5120-Tjenesteenhet hjemmetjenester sør
5130-Tjenesteenhet bo og habilitering
5140-Tjenesteenhet sykehjem
5150-Tjenesteenhet bolig- og tildelingskontoret
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2019
2018
2019
-12 853
74 933
111 335
98 399
89 485
6 640
367 939

-7 004
69 392
96 514
93 459
86 036
6 326
344 724

-8 529
70 669
105 882
96 911
86 335
6 410
357 678

4 324
-4 264
-5 453
-1 488
-3 150
-230
-10 261

50,7 %
-6,0 %
-5,1 %
-1,5 %
-3,6 %
-3,6 %
-2,9 %

Avdeling omsorg har et betydelig merforbruk i 2019 sammenlignet med revidert budsjett. Det er avvik
ved samtlige fem enheter, og samlet er avviket 10,3 mill kroner. Avvikene er størst innenfor enhet
hjemmetjenester og sykehjem, men det er de samme utfordringene som er gjennomgående i alle
enhetene.
Avvikene knytter seg i stort sett til ekstra lønnsutgifter som følge av pågang, økt pleietyngde per
pasient og behov for tjenester generelt. Når det ikke er kapasitet i omsorgstrappen (ingen ledige
plasser), vil dette påvirke alle "trinnene i trappen." Kødannelse er uheldig først og fremst fordi
innbyggerne/brukerne ikke får den tjenesten de har krav på, men også fordi liten " sirkulasjon" fører til
dårligere kapasitet på korttidsplasser fordi disse igjen blir belagt med personer som har langtidsvedtak.
Høyt sykefravær generelt bidrar til økt vikarinnleie og økte kostnader som følge av bruk av overtid.
Samlet sett rapporterer enhetene om store utfordringer knyttet til å få tak i vikarer. Dette fører til ekstra
slitasje på faste vikarer, samt mye bruk av overtid.
Innenfor hjemmetjenestene er det i tillegg avvik knyttet til BPA ordninger.
Det er en innsparing knyttet til fellesområde. dette skyldes økt statstilskudd ressurskrevende brukere
hvor utgiftene føres i de enkelte enhetene. Dette må således sees samen med avvikene her. Fra 2020 er
det et mål å føre inntektene på samme ansvar som utgiftene for å få et bedre bilde på avvikene i de
enkelte enheter.

Regnskap
Beløp i 1000

Regnskap Regnskap
2018
2019
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett Avvik i kr Avvik i %
2019

360 137

391 477

369 594

-21 883

-5,9 %

33 845

35 100

34 355

-745

-2,2 %

46 871

47 174

44 233

-2 941

-6,6 %

6 079
2 563
449 494
-37 998
-60 795
-5 630
-347
-104 771
344 724

7 848
745
482 344
-37 058
-70 338
-6 195
-814
-114 405
367 939

6 175
0
454 357
-36 698
-57 581
-2 400
0
-96 679
357 678

-1 673
-745
-27 987
360
12 757
3 795
814
17 726
-10 261

-27,1 %
0,0 %
-6,2 %
-1,0 %
-22,2 %
-158,1 %
0,0 %
-18,3 %
-2,9 %
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Investeringsregnskap

Enhet
5100 - avdeling omsorg felles
SUM AVDELING

Ant prosjekter
5
5

Regnskap 2019
2 621
2 621

Budsjett 2019
6 753
6 753

Avvik 2019
-4 132
-4 132

Avdeling omsorg hadde i 2019 en samlet investeringsramme lik 6,8 mill kroner fordelt på fem prosjekter.
Foruten inventar og utstyr ved Martenshagen og Svedjan, dreier de øvrige tre prosjektene seg om
inventar og velferdsteknologi, herunder sykesignalanlegg. Prosjektene ved Martenshagen og Svedjan
har ikke kostnadsbelastning i 2019 og rebudsjetteres til 2020. Når det gjelder de øvrige prosjektene er
disse startet, men ikke ferdigstilt. Resterende ramme på disse, totalt 3,4 mill er foreslått rebudsjettert til
2020.

Sykefravær og HMS

Sykefravær
Årlig sykefravær 2014
Årlig sykefravær 2015
Årlig sykefravær 2016
Årlig sykefravær 2017
Årlig sykefravær 2018
Årlig sykefravær 2019

Fravær korttid
2,32 %
2,17 %
2,52 %
2,51 %
2,56 %
2,52 %

Fravær langtid
9,52 %
7,86 %
9,06 %
7,85 %
7,24 %
9,39 %

Samlet fravær
11,84 %
10,03 %
11,58 %
10,36 %
9,80 %
11,91 %

Steinkjer kommune har økende utfordringer knyttet til sykefraværet innenfor omsorgstjenestene, og
fraværet i 2019 er det høyeste kommunen har hatt de siste seks årene. Dette på tross av at man
gjennom år har hatt et betydelig fokus på området og ledere jevnt over jobber mye med nærvær, god
oppfølging av sykmeldte, tilrettelegging mv.
Helse – og omsorgssektoren har høy kvinneandel og med det også fravær knyttet til svangerskapsrelaterte lidelser. Kombinert med yrker hvor fysisk belastning er stor gir dette utslag i relativt høyt
fravær sammenlignet med for eksempel privat sektor. Det kan være vanskelig å tilrettelegge for gravide
arbeidstakere innenfor enkelte enheter og ikke uten videre enkelt å finne løsninger i andre enheter.
Per i dag er det en høy andel ansatte som har kroniske plager hvor flere har jobbet en årrekke innenfor
tradisjonelle turnusyrker innenfor omsorgstjenesten (Det er søkt og det er innvilget fritak fra
arbeidsgiverperioden for disse arbeidstakerne fra NAV. I noen enheter er det rundt 23 % av
arbeidsstokken). Selv om det rapporteres om økt arbeidsmengde innenfor flere av enhetene opplyses
det i svært mange tilfeller at fravær skyldes «hjemmesituasjoner og livsfaseproblematikk» (24-7
mennesket) som igjen påvirker oppmøte på jobb. En faktor som påvirker fraværsstatistikken negativt er
at før varige ytelser innvilges av NAV er hovedregelen at den enkelte arbeidstaker må være 100 %
sykmeldt i 12 mnd.
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KOSTRA Nøkkeltall
Kostra-analyse - Pleie og omsorg
Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Prioritet
Aktivisering,
støttetjenester (f234) andel av netto
driftsutgifter til plo (B)
Netto driftsutgifter pleie og
omsorg i prosent av
kommunens totale netto
driftsutgifter (B)
Netto driftsutgifter pr.
innbygger i kroner, pleieog omsorgtjenesten (B) **)
Tjenester til
hjemmeboende (f254) andel av netto
driftsutgifter til plo (B)

3,8 %

4,7 %

4,4 %

1,4 %

4,9 %

2,4 %

6,0 %

5,3 %

29,6 %

31,2 %

33,6 %

36,4 %

33,4 %

34,7 %

30,4 %

31,9 %

15 416

17 058

17 451

17 072

18 899

19 350

17 938

19 491

61,3 %

60,8 %

52,5 %

50,1 %

45,0 %

49,7 %

68,4 %

52,2 %

1 210 497 1 319 897 1 225 518 1 624 525

1 318 453

Produktivitet
Korrigerte brutto
driftsutgifter, institusjon,
pr. kommunal plass (B)

1 041 636

953 633 1 086 718

**) Justert for utgiftsbehov

Aktivisering, støttetjenester (dagsenter, støttekontakt, matombringing, trygghetsalarm og annen
velferdsteknologi mm) var forholdsvis stabil 2016-2018, men hadde en økning på 1% fra 2018 til 2019.
Det utgjør fortsatt bare en liten andel (4,7%) av de totale kostnadene til pleie- og omsorgstjenestene.
For brukerne er dette viktige tjenester i tillegg til kjernetjenestene. Steinkjer ligger fortsatt under
gjennomsnittet i kostragruppe 13, men vanskelig å sammenligne med andre kommuner som har svært
ulike nivå.
Steinkjer brukte i 2019, 31,2% av netto driftsutgifter til pleie og omsorg. Dette er en økning til samme
nivå som i 2016. Av de sammenlignende kommunene, er Levanger ltt lavere, mens de andre er godt
over. Steinkjer ligger også litt lavere enn gjennomsnittet i kostragruppen. Steinkjer hadde betydelig
økning i pleie- og omsorgsutgiftene i 2019, og dermed større andel av kommunens totale netto
driftsutgifter.
Netto driftsutgifter i kroner pr. innbygger til pleie og omsorg økte med ca 1 500 kroner fra 2018 til
2019. Til tross for denne økningen ligger Steinkjer fortsatt lavest av sammenlignende kommuner og 2
000 kroner under gjennomsnittet i KOSTRA-gruppen. Økningen i Steinkjer stemmer med at behovet for
pleie- og omsorgstjenester økte betraktelig i løpet av året.
Steinkjer har ligget forholdsvis stabilt de siste årene med at 60-61% av netto driftsutgifter pleie og
omsorg brukes til tjenester for hjemmeboende. Dette er langt over de fleste sammenlignende
kommuner og KOSTRA-gruppe 13. Bare Levanger har høyere andel (68,4%). 2/3 av utgiftene til pleie og
omsorg gikk til hjemmetjenester + aktivisering/støttetjenester i Steinkjer. Dette viser den tydelige
satsingen på hjemmetjenester kontra institusjonstjenester.
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Etter en liten økning av brutto driftsutgifter pr. kommunal institusjonsplass i 2018, var Steinkjer i 2019
tilbake på samme nivå som i 2017. Dette er betydelig lavere enn sammenlignende kommuner og
KOSTRA-gruppen. Med forholdsvis lav dekningsgrad på institusjonsplasser, vil det være de pasientene
med de største behovene for tjenester som får plass. Når kostnadene pr plass likevel er lave, viser det en
effektiv drift.

AVDELING FOR KULTUR
Tjenesteområdebeskrivelse
Avdeling for kultur har tre tjenesteenheter som utgjør bærebjelkene i avdelingen. Det er bibliotek,
kulturskole, og kino/kulturarrangement. Avdelingen arbeider også tett med idrettsfeltet, samt frivillige
lag og organisasjoner.

Utvikling og utfordringer
Kulturavdelingen i Steinkjer kommune er under stadig utvikling i form av både tjenestetilbud og innhold.
Utviklingen er stort sett positiv, men vi ser at det bør arbeides videre med økning i elevtall på
kulturskolefeltet. Utviklingen innenfor kinofeltet er også utfordrende. Ikke isolert for Steinkjer kino, men
for bransjen generelt som hadde et svakt år i 2019. Vi ser muligheter til ytterligere deltakelse i arbeidet
med de større samfunnsutfordringene som utenforskap og kvalitet innenfor skole og oppvekstsektoren.
Innenfor reformen «leve hele livet» vil vi også kunne ha større mulighet til å bidra til økt livskvalitet for
eldre i årene som kommer. Da i form av egne tjenester fra våre tre underliggende enheter, men også i
nært samarbeid med frivilligheten.

Viktige begivenheter
Arbeidet med realisering av det nye kulturkvartalet på Steinkjer torg går videre, og i november 2019
startet de fysiske arbeidene med trinn 1 som er total renovering av Steinkjer samfunnshus. Der blir det
nye og bedre lokaler for både kulturskole, aktivitetssenter for eldre, og ungdomsklubben Huze. Det blir
også gode rom for frivillige lag og organisasjoner i bygget, samt nyoppusset festsal og konsertsal. I mai
2019 vedtok også Steinkjer kommune bygging av fullskala fotballhall på Guldbergaunet. Dette blir en
komplettering av det som må sies å kunne være en av landets mest komplette idrettsanlegg.
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Status økonomi
Beløp i 1000

Rammeområde/enhet
6100-Avdeling for kultur felles
6110-Tjenesteenhet bibliotek
6120-Tjenesteenhet kino og kulturarrangement
6130-Kulturskole og ungdomstjeneste
Sum

Regnskap Regnskap Rev. bud. Avvik i kr Avvik i %
2019
2018
2019
12 391
8 200
6 187
9 848
36 626

12 156
8 264
7 313
9 480
37 214

12 624
8 241
7 137
9 797
37 799

233
41
950
-51
1 173

1,8 %
0,5 %
13,3 %
-0,5 %
3,1 %

Enhetene kulturskole og ungdomstjeneste samt bibliotek har gått i balanse i 2019. Fellesområdet
innenfor kultur har et mindre overskudd på driften.
Avdeling kino og kulturarrangement har i 2019 et overskudd på i underkant av en million kroner. Dette
til tross for et svakt kino år med en nedgang i besøket på 13%. Nedgangen i besøk er i tråd med
nasjonale utfordringer innenfor kinodrift. Lønnsomheten i kinodriften er dermed noe svakere enn
forrige år. Årsaken til overskuddet er endringer i driftsmodell og arbeidsmetodikk innenfor sal/scene
segmentet. Dette har ført til langt større inntekter mot slutten av året sett i forhold til budsjett. Det har
blitt gjort tilpassinger av husleie som har økt inntekten, samt at det nå arbeides mer aktivt med innsalg
og digital markedsføring enn før.
Overskuddstallene på fellesområdet samt ikke minst sal/scene gjør at kulturetaten leverer et
plussresultat med en margin på 3,1 % i 2019. Dette gir grunnlag for gode muligheter for videre drift i en
kulturavdeling i endring.

Regnskap
Beløp i 1000

Regnskap Regnskap
2018
2019
Lønn
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal
egenproduksjon
Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal
egenproduksjon
Overføringsutgifter
Finansutgifter
Sum Driftsutgifter
Salgsinntekter
Refusjoner
Overføringsinntekter
Finansinntekter og finansieringstransaksjoner
Sum Driftsinntekter
Netto resultat

Budsjett Avvik i kr Avvik i %
2019

23 227

22 965

23 102

137

0,6 %

22 320

20 753

22 947

2 194

9,6 %

4 542

4 831

4 330

-501

-11,6 %

10 952
80
61 120
-16 681
-3 388
-3 338
-500
-23 907
37 214

8 880
111
57 540
-16 687
-2 418
-1 172
-637
-20 914
36 626

5 760
0
56 139
-17 066
-1 274
0
0
-18 340
37 799

-3 120
-111
-1 401
-379
1 144
1 172
637
2 574
1 173

-54,2 %
0,0 %
-2,5 %
2,2 %
-89,8 %
0,0 %
0,0 %
-14,0 %
3,1 %
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Investeringsregnskap

Enhet
6110 – enhet bibliotek
SUM AVDELINGEN

Ant prosjekter
2
2

Regnskap 2019
0
0

Budsjett 2019
895
895

Avvik 2019
-895
-895

Avdeling kultur hadde i 2019 en samlet investeringsramme lik 0,9 mill kroner som relaterer seg til to
prosjekter ved biblioteket. Disse to prosjektene er foreløpig er utsatt til 2020 og vil bli vurdert på nytt
da. Dette har sammenheng med ev videre vedtak knyttet til nytt kulturhus.

Sykefravær og HMS

Sykefravær
Årlig sykefravær 2018
Årlig sykefravær 2019

Fravær korttid
1,20 %
1,28 %

Fravær langtid
2,29 %
1,03 %

Samlet fravær
3,49 %
2,31 %

Avdelingen har svært lavt sykefravær både når det gjelder korttidsfravær og langtidsfravær.
Målsettingen er å holde tallene på samme nivå.

KOSTRA Nøkkeltall
Kostra-analyse - Kultur og idrett
Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Prioritet
Netto driftsutgifter for
kultursektoren per innbygger
i kroner
Netto driftsutgifter til
aktivitetstilbud barn og unge
per innbygger 6-18 år (B)
Netto driftsutgifter til
folkebibliotek per innbygger
(B)
Netto driftsutgifter til idrett
per innbygger (B) **)
Netto driftsutgifter til
kommunale musikk- og
kulturskoler, per innbygger 615 år (B)
Netto driftsutgifter, kultur, i
prosent av totale netto
driftsutgifter (B)

1 753

3 046

1 507

2 541

2 321

2 151

2 148

2 399

1 006

938

635

1 750

1 716

1 034

684

1 228

251

207

204

291

261

190

277

283

287

1 676

140

197

286

85

258

248

2 081

2 213

1 269

2 169

2 098

2 312

2 097

2 098

3,0 %

4,9 %

2,7 %

4,3 %

3,8 %

3,6 %

3,5 %

4,1 %
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Steinkjer Steinkjer Halden Kongsvinger Ringsaker Elverum Levanger Kostragruppe
2018
2019
13
Dekningsgrad
Andel elever (brukere) i
grunnskolealder i
kommunens musikk- og
kulturskole, av antall barn i al
(B)

14,8 %

14,6 %

6,6 %

12,1 %

9,6 %

11,2 %

13,2 %

11,0 %

**) Justert for utgiftsbehov

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i koner er for Steinkjer kommune på kr 3 056, en
relativt stor økning fra foregående år da den var kr 1 753. Av sammenligningskommunene har alle
betydelige lavere utgifter pr. innbygger enn Steinkjer innenfor sektoren pr idag. Årsaken til den kraftige
økningen i 2019 er engangsoverføringene til Steinkjerbygg knyttet til bygging av fotballhall og
restaurering av samfunnshuset. Ser en bort fra disse tilskuddene vil tallene ligge på samme nivå som i
2018, dvs lavere enn de fleste sammenligningskommunene og snittet for KOSTRA-gruppen.
Netto driftsutgifter til idrett per innbygger har også økt betydelig i forhold til i fjor og er nå på kr 1 676,
i forhold til de kommunene Steinkjer sammenligner seg med ligger Steinkjer en god del over. Det er de
samme forholdene som slår inn her, og konklusjonene på dette området er sammenfattende med de
ovenfor.
Andelen elever som bruker kommunens musikk- og kulturskole er på samme nivå som 2018 og høyere
enn sammenligningskommunene.
På de fleste øvrige KOSTRA-indikatorene innenfor kulturområdet ligger Steinkjer omtrent "midt i laget" i
forhold til de kommunene det sammenlignes med.
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